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0487910 00135.204125/2017-38   

 
MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
Setor Comercial Sul, quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A 

Brasília, DF. CEP 70308200.  - http://www.mdh.gov.br

CONTRATO Nº 27/2018-SEI

PROCESSO Nº 00135.204125/2017-38
 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº
27/2018, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E A EMPRESA
AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA .

 
  

 

 

O MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, criado por meio da Lei n.º 13.502, de 1º de novembro de 2017, com sede
no Setor Comercial Sul – B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, CEP 70308-200, Brasília – DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 27.136.980/0008-87, neste ato representado pelo Senhor Coordenador-Geral de Logística, LUIZEVANE SOARES DA
SILVA, nomeado pela Portaria n° 24, de 14 de março de 2018, publicada na Seção 2, do Diário Oficial da União – DOU, de 19 de março de
2018, inscrito no CPF sob o nº 704.505.601-04, portador da Cédula de Identidade nº 2.079.385 - SSP/DF, doravante denominada
CONTRATANTE, e a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.406.617.0001/74,
sediada na Praça Padre Jose Pereira Coelho, nº 132, sala 406, Centro, CEP: 35660-015, em Pará de Minas - MG doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ LUIZ RIOS, portador da Carteira de Identidade nº MG-13.575.047, expedida
pela SSP/MG, e CPF nº 015.319.356-56, tendo em vista o que consta no Processo nº 00135.204125/2017-38 e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e
da Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
nº 04/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agente de integração, com vistas o preenchimento de
oportunidades de estágio no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

Nível Quantidade de Bolsa Estágio (A) Taxa de Administração  (B)
Superior 40 R$ 41,41
Médio 40 R$ 41,41

Valor Mensal Estimado R$ 3.312,80
Valor Global Estimado (12 meses) R$ 39.753,60

2. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, 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:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;  
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2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados
regularmente;  
2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;  
2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  
2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e  
2.1.7. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.  
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal estimado da contratação é de R$ 3.312,80 (três mil trezentos e doze reais e oitenta centavos), perfazendo o
valor total estimado de R$ 39.753,60 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
3.2. 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.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 810005/00001
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 14122213420000001
Elemento de Despesa: 339039

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo
XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. Em caso de prorrogação contratual, os valores poderão ser reajustados anualmente, a contar da data da proposta, utilizando-se
para tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do IBGE, em conformidade com o disposto no art. 5° do Decreto n° 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, com base na seguinte fórmula: R = V (I - Io / Io), onde:

R - é o valor do reajuste procurado;
V - é o valor contratual a ser reajustado;
I - é o índice relativo ao mês do reajuste; e
Io - é o índice relativo ao mês de apresentação da proposta.

6.2. Incumbirá ao Contratado a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste, a ser aprovado pelo Contratante, juntando-se os
respectivos documentos comprobatórios.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do
último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 1.192,61 (um mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos),
correspondente a 3% (três por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, observadas as
condições previstas no Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a
fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE,  DO ESTAGIÁRIO E DA CONTRATADA
9.1. São obrigações do Contratante:
9.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;
9.1.2. exercer, permanentemente, o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, por servidor especialmente
designado, o qual consignará, em registro próprio, todas as falhas detectadas relacionadas à execução contratual, indicando dia, mês e ano, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.3. notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção;
9.1.4. efetuar o pagamento mensal das bolsas de estágio no Sistema SIAPE e o pagamento da fatura mensal referente à receita
institucional ao Contratado;
9.1.5. prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto da contratação que forem solicitados pelo Contratado;
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9.1.6. proporcionar locais e condições para a realização das atividades de estágio;
9.1.7. lavrar Termo de Compromisso de Estágio – TCE, juntamente ao Contratado, pela Instituição de Ensino e pelo Estagiário,
observando-se as exigências contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes;
9.1.8. providenciar os Termos Aditivos aos Termos de Compromisso de Estágio – TCE, quando do vencimento destes, para as
medidas necessárias à substituição ou prorrogação;
9.1.9. informar ao Contratado acerca das oportunidades de estágio a serem concedidas;
9.1.10. coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio;
9.1.11. solicitar ao Contratado estudantes que atendam aos perfis informados de acordo com as vagas a serem preenchidas;
9.1.12. entrevistar e selecionar os candidatos a estágio;
9.1.13. receber o estagiário e autorizar a realização do estágio nas unidades, desde que preencham os requisitos exigidos para sua
realização;
9.1.14. providenciar crachá de identificação para acesso às dependências do Contratante;
9.1.15. acompanhar a frequência mensal dos estagiários;
9.1.16. supervisionar as atividades de estágio;
9.1.17. registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários;
9.1.18. encaminhar ao Contratado as solicitações de vagas, por meio de formulário próprio, dos estudantes selecionados, com todos
os campos devidamente preenchidos, inclusive com os respectivos códigos de "Atividades de Estágio", data de início de estágio, horário,
duração e valor da bolsa de estágio;
9.1.19. fornecer às Instituições de Ensino informações pertinentes ao desenvolvimento do estagiário, mediante o preenchimento de
formulários próprios, quando demandado;
9.1.20. receber, das unidades onde se realizar o estágio, os relatórios, avaliações, frequências e solicitações de vagas e desligamentos
dos estagiários;
9.1.21. solicitar o desligamento de estagiários, nas hipóteses previstas no artigo 16 da Orientação Normativa n° 02, de 24 de junho de
2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão;
9.1.22. comunicar ao Contratado sobre os estagiários desligados;
9.1.23. fornecer ao Contratado o número de vagas por área de atividades;
9.1.24. fornecer aos estagiários, quando solicitado, certificados de estágio;
9.1.25. solicitar a substituição de estagiários quando ocorrer desligamentos ou quando entender pertinente;
9.1.26. autorizar o remanejamento de estagiário;
9.1.27. reduzir a carga horária dos estagiários nos períodos de avaliação de aprendizagem previamente informados por esses;
9.1.28. assegurar ao estagiário recesso remunerado a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares;
9.1.29. elaborar, bimestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória do estagiário, para encaminhamento à Instituição de
Ensino;
9.1.30. indicar servidor do seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários;
9.1.31. proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, inclusive permitir o livre
acesso dos funcionários autorizados do Contratado às dependências do Contratante, relacionadas à execução do Contrato.
9.2. São obrigações do Estagiário:
9.2.1. assinar o Termo de Compromisso de Estágio - TCE, pelo qual se obrigará a cumprir as condições de estágio;
9.2.2. comunicar, imediatamente, ao Agente de Integração sobre qualquer alteração em sua vida acadêmica;
9.2.3. preservar o sigilo referente às informações a que tiver acesso;
9.2.4. participar das reuniões referentes ao estágio para o qual for requisitado;
9.2.5. assinar diariamente ou registrar eletronicamente a sua frequência e encaminhá-la no último dia de cada mês à Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas, após assinatura do supervisor de estágio, para fins de pagamento da bolsa de estágio;
9.2.6. observar as normas de aspectos comportamentais e morais e fazer uso de vestuário e linguajar adequados no âmbito do
Ministério dos Direitos Humanos;
9.2.7. ser pontual, assíduo, participativo, ter responsabilidade, urbanidade e disciplina.
9.3. O desligamento do estagiário ocorrerá em qualquer das situações abaixo, conforme disposto no artigo 16 da Orientação
Normativa n° 02, de 24 de junho de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

a) automaticamente, ao término do estágio;
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b) a pedido;
c) decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de
desempenho no órgão, na entidade ou na instituição de ensino;
d) a qualquer tempo, no interesse da Administração;
e) em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no Termo de Compromisso de Estágio - TCE;
f) pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou não, no período de um
mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o período de estágio;
g) pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e
h) por conduta incompatível com a exigida pela Administração.

9.4. São obrigações do Contratado:
9.4.1. executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
9.4.2. atender às condições exigidas pelas Instituições de Ensino no que diz respeito à execução dos estágios não-obrigatórios,
selecionando os estagiários de acordo com as atividades a serem desempenhadas nas unidades do Contratante e em conformidade com os
requisitos acadêmicos de cada estudante;
9.4.3. recrutar, pré-selecionar e encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com o perfil das áreas de interesse do
Contratante, para se dedicarem às atividades relacionadas aos respectivos cursos, obedecendo as porcentagens mínimas estabelecidas em lei
e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do Contratante;
9.4.4. efetivar a contratação do estagiário selecionado pelo Contratante no prazo de 01 (uma) semana, a contar da requisição, ou em
tempo inferior, quando, justificadamente, houver urgência na requisição;
9.4.5. atender de imediato às solicitações do Contratante quanto à substituição de estagiários;
9.4.6. disponibilizar ambiente web para apoiar a supervisão do estagiário, no qual deverá conter sistema para avaliação periódica do
estagiário;
9.4.7. informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à efetivação do Termo de Compromisso de Estágio –
TCE, sobre os deveres, direitos e obrigações, orientando-os, inclusive, acerca do especificado no item 13 deste Termo de Referência;
9.4.8. encaminhar estudantes portadores de deficiência compatível com o estágio a ser realizado para fins de cumprimento de
reserva de vagas, conforme prevê a legislação vigente;
9.4.9. observar a prioridade de encaminhamento de estudantes de nível superior contemplados pelo Pro Uni e pelo FIES;
9.4.10. fazer Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, comprovando ao Contratante que a apólice é compatível com
os valores de mercado.
9.4.11. o Contratado deverá informar o número da apólice e o nome da companhia seguradora no Contrato de prestação de serviços;
9.4.12. fornecer declarações solicitadas pelos estudantes;
9.4.13. acompanhar a realização do estágio junto ao Contratante, subsidiando as respectivas Instituições de Ensino com as
informações pertinentes;
9.4.14. notificar o Contratante acerca de qualquer alteração na situação escolar dos estagiários, tais como conclusão, interrupção ou
desligamento do curso;
9.4.15. comunicar ao Contratante e ao estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a previsão de encerramento do Termo
de Compromisso de Estágio – TCE, para fins de análise da pertinência da renovação;
9.4.16. elaborar a relação mensal dos estagiários e encaminhar ao Contratante para validar a frequência desses, bem como para a
comprovação do vínculo estudantil;
9.4.17. apresentar a fatura mensal como valor da receita institucional e a relação de estagiários até o 5° (quinto) dia útil de cada mês;
9.4.18. realizar pelo menos 1 (uma) reunião semestral de acompanhamento de estágio com profissional devidamente capacitado para
esse fim, com o objetivo de colher informações sobre as atividades realizadas pelos estudantes, bem como para orientá-los quanto a
possíveis dúvidas existentes sobre a conduta a ser adotada durante a prática do estágio;
9.4.19. acompanhar, exigir e analisar os relatórios de estágio dos estudantes de 6 (seis) em 6 (seis) meses e determinar que junto aos
relatórios sejam anexadas declaração da Instituição de Ensino dos estudantes, na qual deverá constar o ano/semestre/período que o aluno está
cursando;
9.4.20. proceder, periodicamente, ao acompanhamento "in loco" do estagiário junto aos supervisores de estágio da unidade onde esse
esteja em atividade e após encaminhar relatório ao Contratante;
9.4.21. observar se a Instituição de Ensino do estudante escolhido possui autorização de funcionamento e é reconhecida pelo
Ministério da Educação;
9.4.22. conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de acordo com os requisitos exigidos nas
normas legais e regulamentares pertinentes;
9.4.23. comunicar, imediatamente ao Contratante, caso tome ciência de qualquer irregularidade que diga respeito aos estagiários;
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9.4.24. providenciar e orientar os estagiários quanto à realização de exames médicos condicionantes à comprovação de aptidão para
realização do estágio;
9.4.25. acompanhar, administrativamente, as relações entre a Instituição de Ensino, estagiário e Contratante;
9.4.26. prestar informações, quando acionado, aos órgãos de controle da Administração Pública e ao Contratante;
9.4.27. informar ao Contratante sobre exigências específicas dos conselhos fiscalizadores profissionais quanto à supervisão de
estágio;
9.4.28. orientar o estagiário no que diz respeito às suas obrigações, bem como aos casos nos quais poderá ocorrer seu desligamento,
conforme dispõe o item 13.2 deste Termo de Referência;
9.4.29. acatar as orientações do Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
9.4.30. manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.4.31. prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolvam, independentemente de
solicitação;
9.4.32. responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada pelo Contratante ou pelo uso indevido de qualquer
informação relativa ao objeto contratado;
9.4.33. além do estatuído neste Termo de Referência, o Contratado cumprirá as instruções complementares do Gestor do Contrato, a
ser indicado pelo Contratante, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação do Contratado nas
instalações do Contratante;
9.4.34. para empregados do Contratado que estejam em serviço nas dependências do Contratante, será exigido o porte de cartão de
identificação;
9.4.35. assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio do Contratante ou de terceiros
por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições
previstas no Contrato;
9.4.36. comunicar, verbal e imediatamente, ao Contratante todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em
até 01 (um) dia útil após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgadas
necessárias ao esclarecimento dos fatos;
9.4.37. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;
9.4.38. reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalização do Contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, o Contratado que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. falhar ou fraudar na execução do Contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e
10.1.5. cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o Contratante pode aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
10.2.1. advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
10.2.2. multa de:
10.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução
com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;
10.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por
período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
10.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
10.2.2.4. 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) por dia sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, conforme detalhamento constante das
Tabelas 1 e 2, abaixo; e
10.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
Contratante a promover a rescisão do Contrato;
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10.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
10.2.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.
10.2.4. sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos.
10.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o Contratado ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados.
10.3. As sanções previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderão ser aplicadas ao Contratado juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
10.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as Tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 1% do valor da Nota Fiscal/Fatura
2 5% do valor da Nota Fiscal/Fatura
2 10% do valor da Nota Fiscal/Fatura

 

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Não atender integralmente a demanda de serviço especificada. 03
2 Não apresentar os estagiários dentro do prazo previsto em Contrato. 01

3 Emitir Termo de Compromisso de Estágio - TCE ou Termo Aditivo em
desacordo com o prazo estipulado em Contrato. 02

4 Não contratar Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos
estudantes que integrem o Programa de Estágio. 03

5
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo
que não previstos nesta Tabela, após reincidência formalmente
notificada pelo Contratante.

02

 

10.4.1. Os casos omissos e não previstos, quando considerados graves, serão resolvidos em conjunto com os representantes do
Contratante e do Contratado.
10.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
10.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla
defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da
IN n. 05, de 2017.
13.2. 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.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de
Brasília/DF - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

 

 

 

 

LUIZEVANE SOARES DA SILVA
Ministério dos Direitos Humanos

Contratante

 
ANDRÉ LUIZ RIOS

Representante Legal
Contratada
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