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CONTRATO - PR/SG/SGA/SUBCOT
CONTRATO Nº 025/2018

Contrato de prestação
do
serviço,
de
natureza continuada,
de
apoio
administrativo,
especificamente
na
área de almoxarifado,
que entre si celebram o
Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima e a
Empresa R. COSTA
VIANA & CIA LTDA
EPP.

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, situado na Praça do Centro Cívico, n° 296, Centro,
nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08,
doravante denominado TJRR, neste ato representado pelo seu Secretário-Geral, Elízio Ferreira de
Melo, casado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade de n.º 173366, expedida pela SSP/RR,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 347.248.182-04, e a empresa R. Costa Viana & Cia
LTDA-EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 05.446.406/0001-16, com sede
localizada na Rua Cláudio Coutinho, n° 1228, Parque Dez - CEP 69.055-480, daqui por diante
designada simplesmente Contratada, neste ato representada por seu representante legal, Rafael Costa
Viana, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade de nº 16815173, expedida pela
SEGEG/AM, no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 704.444.392-34, resolvem celebrar este
Contrato, referente à prestação do serviço, de apoio administrativo, especificamente na área de
almoxarifado, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, uniformes e EPI's
necessários e adequados à execução dos serviços, com base nos autos do Procedimento
Administrativo SEI n.º 0013196-87.2017.8.23.8000, e nos preceitos das Leis n.º 8.666/93 e n.º
10.520/02 e das Resoluções TP n.º 026/2006 e 008/2015, decorrente do Pregão nº 005/2018, aos quais
as partes se obrigam mediante as condições estabelecidas nas cláusulas a seguir.

Cláusula Primeira — Objeto
Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação do serviço, de
natureza continuada, de apoio administrativo, especificamente na área de almoxarifado, para o
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Poder Judiciário do Estado de Roraima, compreendendo o fornecimento de mão de obra,
materiais, uniformes e EPI's necessários e adequados à execução dos serviços, que serão prestados
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão nº 005/2018.
Parágrafo primeiro. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Parágrafo segundo. Objeto da contratação:
Qtd.

Vlr. Unit
(R$)

Valor
Mensal

Vlr. Total
Anual(R$)

POSTOS

6

R$
2.924,47

R$
17.546,82

R$
210.561,84

2 Horas extras de 50% para almoxarife HORAS

5

R$ 17,30

R$ 86,50

R$ 1.038,00

5

R$ 23,08

R$ 115,40

R$ 1.384,80

4 Diária de deslocamento - Almoxarife DIÁRIA 4,1666 R$ 100,00

R$ 416,67

R$ 5.000,00

TOTAL

R$
18.165,39

R$
217.984,64

Item

Descrição

Und.

1 Serviço de apoio em almoxarifado

3

Horas extras de 100% para
almoxarife

HORAS

Cláusula Segunda — Da Vigência
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
02/07/2018 e encerramento em 02/07/2019, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:
1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
Parágrafo único. Como condição para contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação do
contrato, a Empresa deverá assinar Declaração de Antinepotismo, constante do Anexo I.
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Cláusula Terceira — Preço
O valor mensal da contratação é de R$ 18.165,39 (dezoito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 217.984,64 (duzentos e dezessete mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Parágrafo primeiro. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
Parágrafo segundo. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados e dos valores
efetivamente repassados aos terceirizados.
Parágrafo terceiro. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser excluídos como condição para a prorrogação,
conforme preconiza o art. 23, inciso XVIII, da Resolução TP nº 15/2013.
Parágrafo quarto. A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de
1.94% no primeiro ano e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será
de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, nos
termos da Lei n. 12.506/2011.
Parágrafo quinto. Os itens que envolvem insumos (exceto quanto às obrigações decorrentes de acordo
ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais, desde que observado o interregno mínimo de
um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados
com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, aferido pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou pelo índice que venha a substituí-lo, desde que os
preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e continuem vantajosos para a administração.
Cláusula Quarta — Dotação Orçamentária
O objeto deste Contrato será custeado através do Programa de Trabalho nº 12.101.02.061.0003.2337,
Apreciação e Julgamento de Feitos, pela Rubrica item nº 3.3.90.37.03 – locação de mão de obra.
Parágrafo único. Foi reservada parcela do orçamento através das Notas de Empenho de n.º 1283/2018,
emitida em 18/06/2018 (Evento Sei n° 0358853), no valor de R$ 105.280,92 (cento e cinco mil,
duzentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) e de n° 1295/2018, emitida em 19/06/2018 (Evento
Sei n° 0360642), no valor de R$ 3.711,40 (três mil, setecentos e onze reais e quarenta centavos).
Cláusula Quinta - Do Pagamento
A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, notas fiscais/faturas de serviços, no mês subsequente
ao da prestação do serviço, nos prazos previstos no item 10.5 do Termo de Referência n° 004/2018, de
forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária,
conforme prazo estabelecido no art. 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações.
Parágrafo primeiro. Caso ocorra descumprimento ao prazo acima estabelecido, causado
exclusivamente pela CONTRATADA, esta deverá arcar com valores decorrentes de juros e multas no
faturamento, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo segundo. A primeira fatura do contrato deverá representar o montante devido à
CONTRATADA do dia de início da prestação dos serviços até o último dia do mês, sendo que as
demais faturas corresponderão ao mês completo. Exemplificando: caso a prestação do serviço se inicie
no dia 15, a primeira fatura representará o valor devido do dia 15 até o último dia do mês, sendo que as
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demais faturas corresponderão ao valor total do mês de referência.
Parágrafo terceiro. Em conjunto com a Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deve apresentar ao setor
responsável pela fiscalização administrativa do contrato os seguintes documentos, quando não for
possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):
1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND);
2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Parágrafo quarto. Efetuado o recebimento definitivo, a FISCALIZAÇÃO encaminhará a Nota
Fiscal/Fatura para pagamento.
Parágrafo quinto. O pagamento ficará condicionado à demonstração do cumprimento dos encargos
sociais e tributários porventura incidentes.
Parágrafo sexto. O pagamento será realizado em no máximo 30 dias corridos, contados do
recebimento das faturas, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
Parágrafo sétimo. Nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666/93, os pagamentos de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 24, da mesma lei, sem prejuízo do que
dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura.
Parágrafo oitavo. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no
que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
1. Do imposto sobre a renda – IRPJ;
2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971,
de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;
3. Do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar nº
116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a legislação municipal em vigor no local da prestação dos
serviços; e
4. Das provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do
FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e
FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/ SALÁRIO EDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAT
/SEBRAE etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, na forma do art. 1º da Resolução
CNJ nº 169 de 31 de janeiro de 2013.
Parágrafo nono. O pagamento dos insumos, em especial, auxilio transporte, auxílio alimentação e
uniformes, fica condicionado à comprovação do repasse de tais itens aos empregados envolvidos na
prestação dos serviços, sendo que na ausência de tais comprovantes, o TJRR poderá deduzir os
respectivos valores da fatura a ser paga, não excluindo a possibilidade de aplicação das penalidades
cabíveis.
Parágrafo décimo. Sendo identificada cobrança indevida na fatura, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu
critério, fazer a glosa dos valores indevidos, ou solicitar formalmente à CONTRATADA a
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento será
reiniciada a partir da nova emissão.
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Parágrafo décimo primeiro. Caso seja identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, a
FISCALIZAÇÃO comunicará formalmente os fatos à CONTRATADA a fim de que seja feita a
dedução do valor correspondente na fatura subsequente, ou por outros meios quando se tratar do último
pagamento.
Parágrafo décimo segundo. O TJRR poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
Parágrafo décimo terceiro. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:
I = (TX/100)
365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos Moratórios devidos
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Prestação em atraso
Parágrafo décimo quarto. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso,
os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
Secretaria-Geral desta Corte, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
Parágrafo décimo quinto. O atraso no pagamento decorrente de qualquer das circunstâncias descritas
nesta cláusula não exime a Contratada do cumprimento de suas obrigações, principalmente do
pagamento dos seus empregados nas datas regulares.
Cláusula Sexta — Da Repactuação do Contrato

Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no item
que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo,
planilhas apropriadas e demais documentos pertinentes, para análise e posterior aprovação da
CONTRATANTE, na forma do art. 42 da Resolução TP nº 15/2013.
Parágrafo primeiro. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias,
em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
Parágrafo segundo. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir
dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
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apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.
Parágrafo terceiro. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado
da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como
última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em
que celebrada ou apostilada.
Parágrafo quarto. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos
custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
Parágrafo quinto. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação
Parágrafo sexto. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação
só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
1. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado;
2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal
ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
3. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes
de mão de obra;
Parágrafo sétimo. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no
termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
Parágrafo oitavo. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios
ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
Parágrafo nono. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
Parágrafo décimo. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios
ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
Parágrafo décimo primeiro. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a
CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
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coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
1. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação
por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de
mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o índice específico, setorial ou
geral que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde
que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada,
sem prejuízo das verificações abaixo mencionadas:
a. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b. as particularidades do contrato em vigência;
c. a nova planilha com variação dos custos apresentados;
d. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
e. a CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA;
f. disponibilidade orçamentária do Tribunal.
Parágrafo décimo segundo. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras; ou
3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem
da anualidade em repactuações futuras.
Parágrafo décimo terceiro. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
Parágrafo décimo quarto. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
Parágrafo décimo quinto. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE
para a comprovação da variação dos custos.
Parágrafo décimo sexto. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por
aditamento ao contrato.
Parágrafo décimo sétimo. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual
anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao
valor contratado, como condição para a repactuação.
Parágrafo décimo oitavo. Os fatos decorrentes de situações imprevisíveis que resultem no
impedimento de contratar ao preço registrado, deverão estar devidamente comprovados no processo
que der origem à análise da revisão, sob pena de obstaculizar a alteração do preço objeto de registro.
Cláusula Sétima — Revisão
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As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a revisão do
valor contratual, para garantir a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro. A revisão dos preços poderá ser iniciada:
a). Pelo TJRR, nos casos em que for verificada a redução do preço praticado no mercado ou em
decorrência de redução de carga tributária ou de estudos técnicos elaborados internamente; ou
b). Pela Contratada, mediante solicitação ao TJRR, devendo apresentar as justificativas dos fatos
motivadores do desequilíbrio e encaminhar, no mínimo, os seguintes documentos:
c). Planilha de composição de custo do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços
originalmente contratados, devendo demonstrar quais os itens da planilha de custos anterior estavam
defasados e que estão ocasionando o desequilíbrio do contrato; e
d). Cópia autenticada em cartório ou original da(s) Nota(s) Fiscal(is) e outros elementos comprobatório
para a formação do novo preço.
Parágrafo segundo. Em nenhuma hipótese os preços decorrentes de revisão ultrapassarão os
praticados no mercado.
Parágrafo terceiro. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se concedido, ocorrerá a partir da
data da assinatura do respectivo termo aditivo, com efeitos financeiros da data da solicitação da
CONTRATADA conforme prescreve o §3º, do art. 47, da Resolução TP nº 15/2013.
Cláusula Oitava — Garantia do Contrato
A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 10.899,33 (dez mil, oitocentos e noventa e nove
reais e trinta e três centavos), na modalidade de fiança bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.
Parágrafo primeiro. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada,
quando couber.
Parágrafo segundo. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no parágrafo acima, observada a legislação que rege a matéria.
Parágrafo terceiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;
Parágrafo quarto. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
Parágrafo quinto. A garantia será considerada extinta:
1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração,
mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
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2. após o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no caput, que poderá,
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.
Parágrafo sexto. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
Parágrafo sétimo. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a contratada pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e que, caso o pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para o
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo TJRR, observada a legislação que rege a matéria,
conforme inciso XX, do art. 23 da Resolução nº 15/2013.
Parágrafo oitavo. Nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TP nº 15/2013, a adequação da garantia
legal prestada é condição para acréscimos, supressões e eventuais repactuações contratuais.
Parágrafo nono. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

Cláusula Nona — Das Obrigações da Contratante e Contratada
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
Cláusula Décima — Sanções Administrativas
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

Cláusula Décima Primeira — Rescisão
A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de
rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o TJRR poderá reter, cautelarmente, os
créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
Parágrafo primeiro. Este Contrato poderá ser rescindido, assegurada a concessão de contraditório e
ampla defesa, se a CONTRATADA:
1. descumprir qualquer condição deste Instrumento, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado junto ao TJRR e impeditivo da execução deste Ajuste, nos termos do
artigo 77 da Lei nº 8666/93;
2. ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações ajustadas;
3. nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666/93, com as consequências indicadas no artigo 80
da mesma Lei, sem prejuízo das aplicações previstas no Termo de Referência, anexo do Edital;
4. descumprir as obrigações trabalhistas ou não manter as condições de habilitação, sem prejuízo
das demais sanções;
5. atrasar a entrega da garantia, superior a 25 (vinte e cinco) dias.
Parágrafo segundo. A Administração poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão
contratual, quando não identificar má-fé ou incapacidade da empresa de corrigir a situação.
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Parágrafo terceiro. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o TJRR adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
Parágrafo quarto. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, o TJRR poderá
rescindir o presente Contrato, sem ônus, antes do término de sua vigência, mediante comunicação
prévia de no mínimo 30 dias.
Parágrafo quinto. O Termo de Rescisão, sempre que possível, será precedido:
1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3. indenizações e multas porventura incidentes.
Cláusula Décima Segunda — Vedações
É vedado à CONTRATADA:
1. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Cláusula Décima Terceira — Alterações
Parágrafo primeiro. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do art. 3º da Resolução n.º 07 do Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo segundo. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo terceiro. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Cláusula Décima Quarta — Alteração Subjetiva
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

Cláusula Décima Quinta — Da Conta Vinculada
Na forma do art. 1º da Resolução CNJ nº 169 de 31 de janeiro de 2013, os pagamentos a serem
efetuados em favor da Contratada estarão sujeitos a retenção das provisões de encargos trabalhistas
relativos a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem
como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS, SESI/SESC/SENAI/SENAC/ INCRA/
SALÁRIO EDUCAÇÃO/ FGTS/ RAT+FAT/SEBRAE etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º
salário.
11/07/2018 09:45
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Parágrafo primeiro. Os percentuais a serem aplicados para os descontos nas faturas e depósitos na
conta-corrente vinculada obedecerão ao seguinte, conforme Anexo Único da Portaria GP n° 342/2014
deste Tribunal:

(*) A incidência recai sobre as verbas de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo
com o RAT Ajustado da empresa.
(**) Caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsão de desconto da taxa de
abertura e manutenção diretamente na conta-corrente vinculada, esse valor deverá ser retido da fatura e
devolvido à conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ nº 169/2013.
Parágrafo segundo. As retenções de que trata o caput serão depositadas em conta-depósito vinculada –
bloqueada para movimentação-, aberta no nome da Contratada e por contrato, unicamente para essa
finalidade e com movimentação somente por ordem do TJRR.
Parágrafo terceiro. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada
deverá ser suportada na taxa de administração constante na proposta comercial da empresa.
Parágrafo quarto. Os saldos da conta-depósito vinculada serão remunerados diariamente pelo índice
da poupança ou outro definido em termo de cooperação firmado entre o TJRR e o Banco Público
Oficial, sempre escolhido o de melhor rentabilidade.
Parágrafo quinto. A empresa Contratada poderá solicitar autorização do TJRR para:
I) Resgatar da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, os valores despendidos com o
pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que estejam contempladas nas retenções indicadas
no caput, desde que comprovado, documentalmente, tratar-se dos empregados alocados nas
dependências do TJRR, indicando a data de admissão na empresa e o início das atividades nesta Corte,
apresentando ainda:
a). No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: comprovante de
férias (aviso e recibo) e folha de pagamento de 13º salário, com o respectivo comprovante de depósito
em conta-corrente;
b). No caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado: termo de rescisão de contrato de
trabalho (TRCT) devidamente homologado pelo sindicato e com a comprovação de depósito em contacorrente, observado o disposto no art. 477 da CLT, bem como a Portaria nº 1.057/2012, do Ministério
do Trabalho e Emprego, e comprovante dos depósitos do INSS e do FGTS, este último acompanhado
do comprovante de pagamento da respectiva multa;
c). No caso de rescisão entre o TJRR e a Contratada, sem dispensa dos empregados: declaração
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contendo informação de que estes continuarão prestando serviços à empresa e comprovante de
regularidade de depósito do INSS e do FGTS.
II) Movimentar os recursos da conta depósito vinculada - bloqueada para movimentação, diretamente
para a conta-corrente dos empregados, exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas
rubricas do caput, desde que comprove, documentalmente, tratar-se de empregados alocados nas
dependências do Tribunal e apresente:
a). No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: aviso de férias
e/ou espelho da folha de pagamento do 13º salário;No caso de rescisão do contrato de trabalho do
empregado: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) e guia de recolhimento com o valor
do FGTS e sua respectiva multa;
b). No caso de rescisão contratual entre o TJRR e a Contratada, sem dispensa dos empregados:
declaração contendo informação de que estes continuarão prestando serviços à empresa e comprovante
de regularidade de depósitos do INSS e do FGTS.
Parágrafo sexto. Nas hipóteses do item II do parágrafo quinto, a Contratada deverá apresentar o
comprovante de quitação das verbas trabalhistas (recibo de férias, 1/3 constitucional, 13º salário e
TRCT homologado, quando for o caso), no prazo máximo de dez dias, contados da data do pagamento
ou da homologação pelo sindicato, observado o disposto na Portaria MTE nº 1.057/2012.
Parágrafo sétimo. O pedido da Contratada deverá conter, além das documentações citadas parágrafo
quinto, planilha detalhada com os valores a serem resgatados ou movimentados da conta depósito
vinculada, nas proporções que forem retidas para cada empregado durante a vigência do contrato.
Parágrafo oitavo. No caso de rescisão ou encerramento da vigência do contrato administrativo sem
dispensa dos empregados dos quadros de pessoal da contratada, o resgate ou a movimentação serão
feitos à medida que ocorrerem os fatos geradores das rubricas contingenciadas dos empregados que
efetivamente prestaram serviços nas dependências do Tribunal, observada a proporcionalidade do
tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por força contratual.
Parágrafo nono. O saldo remanescente da conta vinculada após o encerramento da vigência ou
rescisão do contrato, com ou sem dispensa dos empregados, só poderá ser transferido para a contratada
após cinco anos da data de encerramento da vigência ou rescisão do contrato administrativo.

Cláusula Décima Sexta — Das Disposições Finais
Este instrumento será publicado nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo primeiro. O foro da Comarca de Boa Vista é competente para dirimir qualquer questão
derivada deste Contrato.
Parágrafo segundo. Da aplicação das penalidades definidas na Cláusula Décima Primeira, caberá
recurso no prazo de 05 dias úteis, contados da notificação.
Parágrafo terceiro. Caso haja interposição de recurso de penalidade aplicada pela Secretaria de Gestão
Administrativa, esta poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-la subir à Secretaria-Geral.
Parágrafo quarto. Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria-Geral.
E por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento.
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Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral,
em 25/06/2018, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência TJRR nº1650/2016.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL COSTA VIANA, Usuário Externo, em
25/06/2018, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 0361316 e o código CRC 44272EC4.
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