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CONTRATO N. 124/2004

Contrato para execu~ao de servi~os de limpeza e
conserva~ao, autorizado pelo Senhor Rafael
Alexandre Machado, Secretario de Administra~ao e
Or~amento SubstitlJto, a fl. 247 do Pregao n. 055/2004,
que entre si fazeml 0 Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina e a empresa ADSERVI Administradora
de Servi~os Ltda., de conformidade com as Leis n.
10.520/2002, 9.032/1995, 8.666/1993, 8.078/1990, com a
Resolu~ao TSE n. 19.820/1997, com a Instru~ao
Normativa Conjunta SRF n. 306/2003, e com 0 Termo
de Concilia~ao entre 0 Ministerio Publico do Trabalho
e Advocacia Geral da Uniao, homologado na 20~ Vara
do Trabalho de Brasilia -DF, nos autos do Processo
de n. 01082-2002-020-10-00-0.

Pelo presente instrumento particular, de urn lado 0
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, 6rgao do Poder
Judiciario da Uniao, inscrito no CNPJ sob 0 n. 05.858.851/0001-93, com sede na
Rua Esteves Junior, n. 68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente
CONTRA T ANTE, neste ato representado par seu Secretario de Administragao e
Orgamento Substituto, Senhor Rafael Alexandre Machado, inscrito no CPF sob 0 n.
001.244.909-13, residente e domiciliado em Sac Jose/SC, e, de outro lado, a
empresa ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIQOS L TDA., estabelecida na Rua
Joao Leopoldo Reitz, sIn, na cidade de Sac Pedro de Alcantara/SC, inscrita no
CNPJ sob 0 n. 02.531.343/0001-08, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo seu Diretor Comercial, Senhor Ademir Belondino da Silva,
inscrito no CPF sob 0 n. 344.569.029-49, residente e domiciliado em Sac Jose/SC,
tern entre si ajustado este Contrato para prestagao de servigos de limpeza e
conservagao, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002,
9.032, de 28 de abril de 1995, 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.078, de 11 de
setembro de 1990, com a Resolugao TSE n. 19.820, de 11 de margo de 1997, com a
Instrugao Normativa Conjunta SRF n. 306, de 12 de margo de 2003, e com Termo de
Conciliagao entre 0 Ministerio Publico do Trabalho e a Advocacia Geral da Uniao,
homologado na 20g Vara do Trabalho de Brasilia -DF, nos autos do Processo de n.
01082-2002-020-10-00-0, mediante as clausulas e condigoes abaixo enumeradas:
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CLAuSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1. 0 presente Contrato tern como objeto a prestac;ao de
servic;os de limpeza e conservac;ao, com fornecimento de material de limpeza e
equipamentos, no Cart6rio Eleitoral de Gaspar/SC, conforme especificac;6es abaixo
e Projeto Basico anexo ao Pregao n. 055/2004:

1.1.1. Cart6rio Eleitoral da 64~ Zona Eleitoral, localizado
na Rua Jackceia de Andrade, n. 115, bairro Sete de Setembro, Gaspar/SC, com
area de, aproximadamente, 110m2 (cento e dez metros quadrados): 1 posta de
trabalho de limpeza, de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 13 as
17h.

1.2. Deverao ser executadas as seguintes atividades:

1.2.1. Diariamente:
a) limpeza e polimento de todas as areas internas;
b) limpeza e polimento de todos os m6veis e utensflios,

bem como de todas as portas e janelas;
c) limpeza e desinfec980 do banheiro, inclusive pia, vasa

e paredes azulejadas;
d) limpeza e polimento dos cinzeiros e outros objetos

metalicos;
e) limpeza de todas as cestas coletoras de papeis usados,

bem como recolhimento do lixo e transporte ate 0 local apropriado;
f) rega de plantas;
g) limpeza dos vidros;

.I -h) remo9ao de manchas das portas, paredes, rodapes,
m6veis etc.; e

i) varredura e lava9B.O das areas internas.

1.2.2. Semanalmente:
a) lava980 geral dos banheiros;
b) limpeza de prateleiras e estantes; e
c) limpeza dos tetos e paredes, bem como das luminarias.

1 .3. 0 material de limpeza a ser colocado a disposi~ao e
utilizado devera ser de primeira linha, em quantidade suficiente para suprir as
necessidades de limpeza (sacos de lixo, desinfetantes, detergentes, produtos
adequados para limpeza de carpete e paviflex, alcool, panos etc).

1.4. Deverao ser disponibilizados, no mfnimo, 1 (um)
aspirador de po e 1 (uma) escada, alem de outros equipamentos e utensflios que se
mostrarem necessarios durante a execuc;ao do contrato, como baldes, vassouras,
etc.

PARAGRAFO UNICO

A prestagao dos servigos obedecera ao estipulado neste
Contrato, bem como as disposigoes do pregao n. 055/2004, de 22/09/2004, alem
das obrigagoes assumidas na proposta firmada pela Contratada em 22/09/2004, e
dirigida ao Contratante, contendo 0 prevo dos servigos a serem executados que, ~
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independentemente de transcri9ao, fazem parte integrante e complementar deste
Contrato, no que naG 0 contrariem.

CLAuSULASEGUNDA-DOPRECO

2.1. 0 Contratante pagara a Contratada, pelos servi90s
descritos na Clausula Primeira, 0 valor mensal de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e
seis reais), perfazendo, 0 montante referente a 12 (doze) meses, R$ 8.112,00 (oito
mil, cento e doze reais).

2.2. A jornada extraordinaria de trabalho e os dias nao
uteis, eventual mente cumpridos, serao remunerados com 0 adicional previsto em
Conven~ao Coletiva e/ou legisla~ao especffica.

CLAUSULA TERCEIRA -DO PAGAMENTO

3.1. 0 pagamento sera feito em favor da Contratada,
mensalmente, mediante dep6sito bancario, no prazo maxima de 5 (cinco) dias uteis
ap6s a atesta~ao, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde
que os servi~os estejam em conformidade com as exigencias contratuais e que naG
haja fator impeditivo imputavel a Contratada.

3.2. Nenhum pagarnento sera efetuado a Contratada,
enquanto pendente de liquidac;:ao qualquer obrigac;:ao financeira que Ihe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimplencia, gem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de prec;:os ou correc;:ao monetaria.

3.3. E condi9ao para 0 pagamento do valor constante de
cada Nota Fiscal/Fatura, a comprova980 do recolhimento dos encargos sociais,
contribui90es e tributos devidos e a apresenta9ao de c6pia autenticada das folhas de
pagamento dos empregados colocados a disposi9ao do Contratante, bem como os
comprovantes de pagamento dos salarios, de horas extraordinarias, de adicionais de
insalubridade, periculosidade e assiduidade, 0 fornecimento de vales-transporte e
vales-refei9ao e de quaisquer outros beneffcios legal mente estabelecidos.

3.3.1. A comprova9ao de que trata 0 item anterior sera
demonstrada mediante apresenta9ao de documentos oficiais, individualizados e
identificados par contrato, correspondentes ao mes do adimplemento da obriga9ao
au, excepcionalmente, do mes anterior, quando naG vencidas as referidas

contribui90es.

3.4. 0 pagamento, quando houver reajuste ou serviyo
extraordinario, far-se-a par meio de 2 (dois) tipos de fatura, uma principal,
correspondente aos preyOS iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do
reajustamento devido, ou do serviyo extraordinario.
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CLAuSULA QUART A -DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1. 0 preser1te Contrato tera vigencia de 12 (doze)
meses, a contar de 03/11/2004 podendo, no interesse do Contratante, ser
prorrogado atraves de Termos Aditivos, limitada a dura9ao da presta9ao dos
servi90s a 60 (sessenta) meses.

CLAuSULA QUINTA -DO REAJUSTAMENTO

5.1. as pre90s inicialmente contratados poderao ser
reajustados ap6s 1 (urn) ana da vigencia do Contrato, utilizando-se, para 0 calculo, 0
fndice de Pre90s ao Consumidor Amplo -IPCA, publicado na ocasiao, au, na
hip6tese de extin9ao deste fndice, utilizar-se-a 0 que venha a substituf-io.

5.2. Para efeito de reajustamento, os Indices iniciais a
serem considerados serao os da data da apresenta9ao da proposta.

CLAuSULA SEXTA -DA AL TERACAO

6.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia
de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLAuSULA SETIMt~ -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. A despesa com a exeCU98o do presente Contrato
carrera a conta do Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 -Pleitos
Eleitorais, PTRES 042838, Elemento de Despesa 3.3.90.39 -Outros Servi90s de
Terceiros -PJ.

CLAuSULA OITAVA -DO Er..1PENHO DA DESPESA

8.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2004NEO01099,
em 13/10/2004, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), para a
realiza~ao da despesa.

CLAuSULA NONA DAS OBRIGAC;OES DO
CONTRATANTE

9.1. 0 Contratante 5e obriga a:

9.1.1. efetuar 0 pagamento a Contratada, de acordo com
as condic;oes de prec;o e prazo estabelecidas nas Clausulas Segunda e Terceira
deste Contrato;
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9.1.2. promover, at raves de seu representante, 0 servidor
titular da fun<;ao de Chefe de Cartorio da 64a Zona Eleitoral, ou seu substituto, 0
acompanhamento e a fiscaliza<;ao dos servi<;os, sob os aspectos quantitativa e
qualitativo, anotando, em registro proprio, as falhas detectadas e comunicando a
Contratada as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criteria, exijam medidas
corretivas;

9.1.3. disponibilizar instala90es sanitarias e local para
vestiarios;

9.1.4. destinar local para guarda dos materiais de limpeza,
utensflios e equipamentos da Contratada.

CLAuSULA DECIMA OBRIGACOESDAS
CONTRATADA

10.1. A Contratada 58 obriga a:

10.1.1. executar todo 0 servi90 objeto deste Contrato
rigorosamente em conformidade com todas as condi90es estabelecidas neste
instrumento;

10.1.2. manter quadro de pessoal suficiente para
atendimento dos servi90s, sem interruP9ao, seja par motivo de ferias, descanso
semanal, licen9a, greve, falta ao servi90 e demissao de empregados, que nao terao,
em hip6tese alguma, qualquer rela9ao de emprego com 0 Contratante, sendo de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada as despesas com todos os
encargos e obriga90es sociais, trabalhistas e fiscais;

dados10.1.3. apresentar, previamente,
empregados que serao colocados a disposi9ao do Contratante;

os

10.1.4. realizar servic;os em horas suplementares, que
porventura se fizerem necessarias;

10.1.5. apresentar seus empregados, na execug8o dos
servigos contratados, devidamente uniformizados, identificado-os at raves de
crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteg8o
Individual;

10.1.6. manter todos os equipamentos e utensflios
necessarios a execugc3.o dos servigos em perfeitas condigoes de usa, devendo os
danificados ser substitufdos em ate 24 horas;

10.1.7. fornecer, mensalmente, listagem dos produtos de
colocados a disposi9ao do Contratante, descrevendolimpeza utilizados e

quantidades e marcas;

10.1.8. selecionar e preparar rigorosamente os
empregados que iraQ prestar os servigos, encaminhando trabalhadores portadores
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de atestado de boa conduta e demais referencias, tendo fun90es profissionais
legal mente registradas em suas carteiras de trabalho;

10.1.9. cumprir fielmente a carga horaria semanal e os
servi90s descritos no Projeto Basico anexo ao Pregao n. 055/04;

10.1.10. substituir, sempre que exigido pelo Contratante e
independentemente de justificativa par parte deste, qualquer empregado cuja
atua9ao, permanencia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfat6rios a disciplina da reparti9ao ou ao interesse do
Servi90 Publico;

10.1.11. responder par quaisquer danos pessoais ou
materiais causados par seus empregados nos locais de trabalho;

10.1.12. nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0
objeto da presente licita9ao, gem previa anuencia do Contratante;

10.1.13. manter durante a execugao do contrato todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao n. 055/04;

10.1.14. fornecer, mensalmente, independente de
solicitado pelo Contratante, c6pias da folha de pagamento e da Quia de recolhimento
dog encargos sociais, trabalhistas e fiscais especfficas dog empregados em servi90
no Tribunal, em cumprimento ao que estabelece 0 art. 31, da Lei n. 8.212, de 24 de
julho de 1991, alterada pel a Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995.

CLAUSULA DECIN1A-PRIMEIRA -DA GARANTIA DO
CONTRATO

11.1. A Contratada, de acordo com 0 artigo 56 da Lei n.
8.666/1993, coloca a disposiyao do Contratante, garantia no valor de R$ 405,60
(quatrocentos e cinco reais), na modalidade Segura Garantia.

11.2. A garantia somente sera restitufda a Contratada
apos 0 integral cumprimento de todas as obriga<;:oes contratuais.

CLAuSULA DECIMA-SEGUNDA VINCULODO
EMPREGATICIO

12.1. Os empregados e prepostos da Contratada nao
terao qualquer vinculo empregatlcio com 0 Contratante, correndo, par conta
exclusiva da primeira, todas as obriga90es decorrentes da legisla9ao trabalhista,
previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.
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CL.A.USULA DECIMA- TERCEIRA
SUBSTITUICOES E AL TERACAO DO EFETIVO DE PESSOAL

DAS

13.1. A Contratada devera manter em reserva numero
suficiente de empregados para reposi9ao imediata, nos casas de faltas, ferias,
demiss6es, ou qualquer outro impedimenta au, ainda, par acrescimo do Contrato,
devendo os substitutos estar devidamente credenciados para 0 exercfcio da fun9ao.

13.2. Nos casas de altera9ao do efetivo de pessoal,
resultante de acrescimo ou redu9ao de areas ffsicas abrangidas ou de altera9ao do
quantitativa do objeto contratado, segundo determina9ao do Contratante, sera
observado 0 disposto na Resolu9ao TSE n. 19.820, de 11 de mar90 de 1997.

CLAuSULA DECIMA-QUART A -DAS PENALIDADES

14.1. Se a Contratada descumprir as condi90es deste
Contrato ficara sujeito as penalidades estabelecidas nag Leis n. 10.520/2002 e
8.666/1993.

14.2. Em conformidade com 0 artigo 86 da lei n.
8.666/1993, 0 atraso injustificado na execu<;ao do servi<;o objeto deste Contrato
sujeitara a Contratada, a jufzo do Contratante, a multa de 0,06% (zero vfrgula zero
seis par cento), ao dia, sabre 0 valor mensal do Contrato, par dia de atraso.

14.3. Nos termos do artigo 87 da lei n. 8.666/1993, pela
inexecuc;:ao total ou parcial deste Contrato, 0 Contratante podera aplicar, a
Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertencia;

b) multa de 10% (dez par cento) sabre 0 valor da
proposta.

14.4. Nos termos do artigo 70 da Lei n. 10.520/2002, se 0
licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, naG celebrar
contrato, deixar de entregar ou apresentar documenta9ao falsa exigida para 0
certame, ensejar 0 retardamento da execu9ao do seu objeto, naG mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execu9ao do contrato, comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude fiscal, garantido 0 direito previa da cita9ao e da ampla defesa,
ficara, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstas no Edital
e no contrato e das demais comina90es legais:

a) impedido de licitar e contratar com a Uniao; e,

b) descredenciado no SICAF pelos 6rgaos competentes,

14.5. As sanvoes estabelecidas na Subsclausula 14.4 sao
de competencia da autoridade maxima do TRESC.
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14.6. Da aplica98o das penalidades definidas na
Subclausula 14.2 e nas alfneas "a" e "b" da Subclausula 14.3, cabera recurso no
prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da data da intima98o.

14.7. 0 recurso sera dirigido ao Diretor-Geral, par
intermedio da Secretaria de Administra98o e Or9amento, que podera rever a sua
decis8o em 5 (cinco) dias uteis, au, no mesmo prazo, encaminha-lo, devidamente
informado, ao Diretor-Geral, para aprecia98o e decis8o, no mesmo prazo.

CLAUSULA DECINIA-QUINTA -DA AVALIACAO DO
CONTRATO

15.1. 0 Contratante avaliara as rubricas abaixo
especificadas, sem prejufzo das demais avaliayoes previstas legalmente, devendo a
Contratada comprovar a realizayao das despesas nelas previstas, ou a sua regular
apropriayao, quando couber, obedecendo a seguinte periodicidade:

15.1.1. Montante A (Anexo I da Resolugt1o TSE n.
19.820/1997): as grupos B (2.2) e C (2.3), a cada 12 (doze) meses au ao termino do
Contrato, a que ocorrer primeiro;

15.1.2. Montante B (Anexo II da Resolu9ao TSE n.
19.820/1997)

a) Vale (4)Transporte Vale AlimentaQaoe
mensalmente;

b) demais rubricas, a cada 12 (doze) meses ou ao termino
do Contrato, 0 que ocorrer primeiro.

15.1.3. Taxa de Administrac;ao (Anexo III da Resoluc;ao
TSE n. 19.820/1997): Despesas Administrativas (1), a cada 12 (doze) meses ou ao
termino do contrato, 0 que ocorrer primeiro.

15.2. A naG comprova9aO das despesas a que se refere a
Subclausula 15.1 implicara a devolu9aO e/ou glosa dos valores faturados a este
titulo.

CLAuSULA DECIMA-SEXTA -DA RESCISAO

16.1. 0 Contrato podera ser rescindido nos term os da Lei
n. 8.666/1993.

16.2. Nos casas de rescisao, previstos nos incisos I a XI
e XVII do art. 78, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10% (dez par
cento) sabre 0 valor anual do Contrato.

CLAuSULA DECIMJ~-SETIMA -DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante providenciar, a sua conta,
a publicac;ao deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no
Diario Oficial da Uniao, no prazo previsto pel a Lei 8.666/1993.



CLAUSULA DECIMA-OIT A V A -DO FORO

18.1. Para dirimir as quest6es oriundas do presente
Contrato, sera competente 0 JUIZO Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si,
ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, e firmado 0 presente
Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele
sendo extraidas as c6pias necessarias para a sua publicacao e execur;ao.

Florian6polis, 26 de outubro de 2004,
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