
  

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 
PREFEITURA MUNICIPAL 

 

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2022 - PMRA 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE RIO 

DAS ANTAS E DE OUTRO XXXX, NOS 

TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993. 

 

       Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, com endereço na 

Rua Do Comércio - 780 - Rio das Antas SC, inscrita no CNPJ sob n.º 83.074.294/0001-23 

representada pela Sr.(a). XXXXX neste ato conforme decreto Nº 037/2022 de 01 de Março de 

2022 doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e ........................, inscrito no 

CNPJ sob n.º ..................., neste ato representada por seu representante legal, Senhor(a) 

...................., doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência da 

Licitação ....................., homologado em .../..../2022,mediante sujeição mútua as normas 

constantes da Lei Nº 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as 

propostas e as cláusulas contratuais.  

 

O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 

8.666/93, suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais 

documentos que integram o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a concessão de uso de espaço público, a título oneroso, 

da edificação com área de 32,65 m2, localizado no Ginásio de Esportes “Nelson Lenard”, no 

Município de Rio das Antas – SC, para atividade econômica de serviços de lanchonete, ligada à 

comercialização de lanches, bebidas e outros tipos de alimentos pertinentes ao ramo, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da 

natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato. Não 

será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da 

CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.  

 

CLÁUSULA 2 - DO PROCESSO DE LICITAÇÃO  

2.1. Este Contrato é firmado baseado no que determina o Processo Licitatório Nº 00..../2022 – 

PMRA na modalidade de Pregão Presencial nº 00..../2022 – PMRA, de ..... de ..... de 2022.  

CLÁUSULA 3 - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O espaço destinado à concessão localiza-se no Ginásio de Esportes “Nelson Lenard, com 

área de 32,65 m2. 



  

 

3.2. O licitante adjudicado deverá iniciar a atividade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da assinatura do contrato, sendo que o aluguel será cobrado a partir da assinatura do 

mesmo.  

3.3. O proponente vencedor deverá mobiliar e equipar o espaço físico com itens compatíveis 

com o ambiente, estabelecendo um padrão de móveis e cores e demais utensílios adequados para 

dar condições de bem atender ao público nos serviços oferecidos e manter a limpeza em geral do 

local. 

3.4. O proponente vencedor deverá mobiliar e equipar o espaço físico com móveis e utensílios 

adequados, além dos já existentes no local, visando melhorar as condições de atendimento ao 

público nos serviços oferecidos. 

3.5. O proponente vencedor do certame receberá o espaço físico edificado de que trata o 

presente edital, efetuando-se, por ocasião da entrega, termo de vistoria, onde constará o estado de 

conservação, edificações e áreas, que será assinado pelo concedente e pelo concessionário, 

responsabilizando-se pela manutenção e conservação dos mesmos, devendo, por ocasião da 

devolução, entregá-los no estado em que os recebeu, exceto a depreciação normal decorrente do 

uso apropriado. 

3.6. Toda e qualquer modificação e/ou implantação de novos serviços e/ou equipamentos, 

bem como alteração da estrutura física atual, efetuadas pelo Concessionário, dependerá de 

aprovação prévia da Concedente, observando-se o interesse público, desde que não onere o 

Concedente.  

3.7. Os investimentos em equipamentos móveis ou divisórias desmontáveis realizados e/ou 

instalados pelo concessionário, poderão ser retirados no término da concessão.  

3.8. O Concedente, observada a conveniência administrativa e interesse público, tendo ciência 

do Concessionário, poderá efetuar novos investimentos, reformas, ampliação e/ou modificação 

nos equipamentos, instalações e espaços físicos construídos/edificados, sem ônus para o 

Concessionário, tendo em vista o melhoramento e a conservação do imóvel, procedendo-se daí a 

revisão do valor do aluguel. 

3.9. No término do contrato, o Concessionário devolverá à Concedente todo imóvel e área 

concedida, efetuando os reparos necessários para o funcionamento dos mesmos, exceto o desgaste 

e a depreciação normal dos equipamentos e instalações, os quais serão recebidos por uma 

comissão ou funcionários especialmente designados para esse fim. 

 

CLÁUSULA 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

4.1.1. Serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva; 

4.1.2. Pagar o aluguel pontualmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da 

Concessão de Uso, em moeda corrente nacional, diretamente no setor de Tributação do 

Município;  

4.1.3. Manter-se em dia com as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais;  

4.1.4. Deverão ser observados os padrões básicos estabelecidos para o atendimento ao público, 

compatíveis com o local e ramo da atividade desenvolvida, conforme a legislação em vigor.  

4.1.5. Os preços praticados na lanchonete devem ser compatíveis com os preços do mercado.  



  

 

4.1.6. Manter os imóveis e equipamentos em perfeito estado de conservação, segurança, higiene 

e conforto, responsabilizando-se por qualquer dano que der causa ou em virtude da atividade 

desenvolvida.  

4.1.7. Atender as normas de higiene e saúde pública estabelecidas pelos órgãos competentes.  

4.1.8. Acatar e cumprir as normas de funcionamento e utilização do Ginásio.  

4.1.9. Atender o público com urbanidade, cortesia e atenção, mantendo compostura adequada 

ao ambiente.  

4.1.10. Responsabilizar-se e dar condições, proporcionando um ambiente digno, respeitando os 

valores éticos e morais.  

4.1.11. Cooperar com a fiscalização a ser efetuada pela Municipalidade, para o seu bom 

desempenho e funcionamento dos serviços e instalações concedidas;  

4.1.12. O concessionário responde civilmente por si, seus empregados, auxiliares e demais 

pessoas contratadas, pelos danos causados às instalações ou bens, objeto da concessão, sendo 

obrigados a reembolsar à Concedente pelo custo da reparação, quando necessário.  

4.1.13. O Concedente não se responsabilizará e nem responderá pela guarda de valores, 

equipamentos, utensílios e mercadorias que o Concessionário manter no estabelecimento.  

4.1.14. O Concessionário será responsabilizado por tumultos, algazarras e/ou desavenças que por 

ventura venham a ocorrer nas áreas locadas, devendo, para evitá-las, tomar as medidas cabíveis 

e/ou recorrer a quem de competência, devendo respeitar e fazer respeitar a ordem pública.  

4.1.15. O concessionário será responsável em acender e apagar as luzes da quadra quando tiver 

jogo, bem como vistoriar os banheiros verificando a limpeza dos mesmos, papel, água, etc.  

4.1.16. O concessionário deverá recolher no final de cada atividade o lixo oriundo do 

bar/lanchonete como (latas, copos descartáveis, garrafas, litros, etc).  

4.2. É vedado ao Concessionário:  

4.2.1. A transferência da concessão de uso para terceiros, a qualquer título, exceto por 

conveniência e expressa aceitação do Concedente (Município) ou de comum acordo entre as 

partes e nas mesmas condições do presente Edital. 

Parágrafo Único: A transferência a terceiros será possível, mediante conveniência do 

Concedente (Município), mediante comunicação escrita ao Concedente, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

4.2.2. Fazer distinção no atendimento em virtude da raça, credo e nacionalidade entre outras. 

4.2.3. Comercializar e/ou permitir a prestação de serviços ou venda de produtos que, pelas suas 

características, possam estimular frequência indesejável.  

4.2.4. Utilizar ou permitir a utilização das dependências do Ginásio, para atividades não 

especificadas, sem que haja autorização escrita emitida pela Concedente.  

4.2.5. A utilização das demais dependências do Ginásio, sem a prévia autorização do 

Concedente. O Concessionário utilizará apenas o espaço físico objeto do presente processo, para 

uso exclusivo no atendimento Lanchonete. 

4.3. No estabelecimento e proximidades é vedado:  



  

 

4.3.1. O funcionamento de qualquer aparelho que produza som ou ruído prejudicial à audição 

ou que prejudique o sossego público.  

4.3.2. A ocupação de paredes externas, internas e áreas externas, com cartazes, painéis, 

mercadorias ou qualquer outro objeto, que prejudique o visual e /ou atente à moral e os bons 

costumes.  

4.3.3. O depósito, mesmo temporário, em áreas externas e / ou internas do Ginásio, de qualquer 

volume, mercadorias ou lixo.  

4.3.4. Realizar outra atividade ou promoção, que não seja a específica do objeto desta licitação, 

sem a prévia autorização do Concedente. 

4.3.5. Serão de ônus exclusivo da licitante vencedora/CONTRATADA a montagem da 

lanchonete, instalações necessárias, aquisições de materiais, equipamentos e outros bens para o 

seu devido funcionamento. 

4.3.6. O espaço concedido e suas instalações para funcionamento da lanchonete, ficam sob 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando responsável, também, pela conservação e 

gastos de manutenção da estrutura, sem direito a cobrar do CONTRATANTE as despesas feitas 

com as manutenções da referida estrutura; 

4.3.7. Os custos de projeto e execução para qualquer adequação do imóvel, para funcionamento 

da lanchonete, exigida pela legislação vigente, serão suportados, exclusivamente, pela 

CONTRATADA, desde que previamente anuídas pela CONTRATANTE; 

4.3.8. Em casos considerados emergenciais, haverá a possibilidades de o local permanecer 

fechado por um período, ou funcionar com potencial reduzido por um determinado período, 

considera-se casos emergenciais: como pandemias, desastres naturais e outros casos fortuitos, 

sendo então uma condicionante que deverá ser considerada pela CONTRATANTE, visto que isso 

impactaria diretamente na apuração das receitas do Lanchonete; 

4.3.9. É responsabilidade da CONTRATADA arcar com todas as despesas para limpeza e 

manutenção periódicas da Fossa Séptica e Caixa de Gordura, disponibilizando todo material de 

limpeza apropriados e mão de obra para execução do serviço; 

4.3.10. A manutenção e a limpeza das Instalações e equipamentos ficam sob a responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA, arcando com o fornecimento de material de limpeza e de higiene 

necessários; 

4.3.11. É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, limpeza e assepsia dos 

banheiros do Restaurante, mantendo-os limpos principalmente nos fins de semana e feriado. 

4.3.12. CONTRATADA deverá realizar a variação de seu cardápio, evitando repetição contínua 

do mesmo, acatando quando devido às sugestões da CONTRATANTE; 

4.3.13. A CONTRATADA terá a obrigação de atender as demandas dos visitantes e usuários 

podendo ser com o fornecimento lanches, sanduíches, porções, salgados, quitandas, água mineral, 

refrigerantes de boa qualidade em lata ou "pet", isotônicos, sucos em lata ou natural, cervejas e 

outras bebidas alcoólicas, vitaminas, café e bebidas variadas de café, leite, achocolatados, chás e 

bebidas em geral, balas, sorvetes e picolés, biscoitos, chocolate e bombonière em geral; bem como 

outros produtos para suprir as necessidades dos visitantes e usuários, desde que anuídos pela 

CONTRATANTE; 



  

 

4.4. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 

celebração do contrato. 

CLÁUSULA 5 - DO HORÁRIO MÍNIMO DE FUNCIONAMENTO 

5.1.1. O Proponente vencedor da presente licitação, deverá, obrigatoriamente, cumprir os 

horários determinados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, ou seja;  

a) De Segunda a Sábado, das 18:00 horas às 23:00 horas;  

b) Aos Domingos das 13:00 horas às 23:00 Horas. 

 

5.1.2. As pessoas interessadas em comprar horário para jogos, deverão dirigir-se à Diretoria de 

Esportes ou a Comissão Municipal de Esportes, para agendar seus horários, sendo os horários 

para jogos responsabilidade da CONTRATANTE. 

5.1.3. O FUNCIONAMENTO da Lanchonete será obrigatório quando houver atividades extras, 

desenvolvidas pelo Município, independente dos horários acima fixados, conforme o interesse da 

Municipalidade. 

CLÁUSULA 6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. A execução do objeto se destinará unicamente, de forma contínua e ininterrupta, ao 

desempenho das atividades previstas no contrato de concessão onerosa de uso, sendo que qualquer 

outra atividade deverá ser autorizada pelo gestor do contrato. 

6.1.2. A CONCESSIONÁRIA deve utilizar as instalações concedidas pela CONCEDENTE 

exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado, correndo às suas expensas a conservação, 

guarda e manutenção. 

6.1.3. Os preços dos alimentos e bebidas deverão estar devidamente afixados em quadro em 

local visível. 

6.1.4. Os preços praticados pela CONCESSIONÁRIA em relação ao fornecimento de lanches 

e prestação de serviços deverão ser equivalentes aos praticados no mercado similar local. 

6.1.5. A CONCESSIONÁRIA deverá estar provida de troco suficiente para o desempenho de 

suas atividades comerciais. 

6.1.6. O pessoal necessário à execução dos serviços, objeto da presente concessão, será de 

exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, observando-se a legislação trabalhista e as 

normas de Segurança e Higiene do Trabalho, mediante as resoluções da ANVISA. 

6.1.7. Deverão ser mantidos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade 

permitida por lei para o exercício da atividade, conforme art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal/1988. 

6.1.8. Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza da atividade econômica, tais como 

detergentes com alto poder bactericida, ação fungicida e propriedade viricida, de forma a se obter 

a ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos 

dos empregados que manipulam os alimentos. 



  

 

CLÁUSULA 7 - DA CONCESSÃO 

7.1. O Concessionário utilizará o imóvel público licitado exclusivamente para a exploração 

comercial varejista de bar/lanchonete. 

7.2. A Concessão Administrativa de Uso do estabelecimento, será outorgada à pessoa jurídica 

conforme devidamente constituída, nos termos do prévio procedimento licitatório. 

7.3. O caso de encerramento ou fechamento da empresa por qualquer motivo, ficará 

automaticamente rescindida a concessão, retornando o referido estabelecimento ao Município, 

para nova Concessão Administrativa de Uso. 

7.4. O Concessionário do estabelecimento que, sem motivo justificável, não iniciar a 

exploração dentro do prazo determinado no edital será declarado desistente. 

7.4.1. Em caso de desistência do uso após a vigência do primeiro ano, a concessão será restituída 

ao Município para que seja redistribuída através de nova licitação. 

7.4.2. Quando a desistência ocorrer durante o primeiro ano, a concessão será dada ao 

proponente, devidamente habilitado, classificado em segundo lugar na respectiva licitação. 

7.4.3. Em ambos os casos, o concessionário desistente não está isento de suas obrigações junto 

ao Poder Público, devendo retirar os materiais ou equipamentos do interior do estabelecimento, 

no prazo de 30 (trinta) dias da ciência. 

7.5. Ocorrendo o falecimento de qualquer membro do quadro societário da concessionária, o 

que deverá ser comprovado por documento hábil no prazo de 60 (sessenta) dias contados do 

evento, seus herdeiros legítimos poderão prosseguir com a exploração do estabelecimento. 

7.6. Em caso de Rescisão da Concessão os bens não retirados ou reclamados no prazo legal, 

nos casos estipulados nos itens 7.4.3, poderão ser removidos e alienados às instituições 

filantrópicas situadas no Município, ou postos em licitação juntamente com o ponto, a critério do 

Executivo Municipal. 

7.7. No ato da entrega do imóvel, será lavrado um recibo de entrega das chaves, relatando as 

condições do imóvel concedido, marcando o termo inicial da concessão. 

7.8. O Município vedará, a seu critério, a prestação de serviços na área em concessão 

considerados inadequados ou não condizentes com o objeto da licitação. 

7.9. Para utilização do estabelecimento o Concessionário deverá atender a todas as legislações 

pertinentes à atividade a ser explorada no imóvel objeto desta licitação. 

7.10. A Concessionária deverá conservar adequadamente a área da presente concessão, bem 

como toda área pertencente ao Ginásio Municipal, mantendo tudo em bom estado. 

7.11. É vedada a realização de obras ou benfeitorias sem prévia e expressa autorização da 

Administração.  

7.12. É responsabilidade da Concessionária a higienização, desinfecção, dedetização e 

imunização das áreas e instalações concedidas, de acordo com as normas da ANVISA. 

7.13. Fica permitida a utilização da área pública no entorno do estabelecimento para a ocupação 

de cadeiras e mesas. 

7.14. Será cobrada multa diária de 1% do valor da taxa mensal de ocupação quando houver 

interrupção do funcionamento, salvo motivos de força maior, comprovados e aceitos pelo gestor 

do Contrato. 



  

 

7.15. O Alvará de localização do estabelecimento somente poderá conter a atividade autorizada 

e compatível com o objeto da licitação. 

7.16. O estabelecimento deverá ter alvará sanitário vigente para início das atividades no local 

concedido. 

CLÁUSULA 8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.2.1. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de pregoeiro na licitação que tenha 

antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 – 

Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara); 

8.2.2. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que 

possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 – 

Plenário); 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.5. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.6. O Concedente ficará responsável pelo pagamento do consumo de Água e Energia Elétrica 

do Ginásio e do espaço físico, objeto da presente licitação.  

Parágrafo Único: A limpeza das demais áreas do Ginásio, ficará a cargo da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes, devendo contratar para realizar tal serviço, fornecendo os 

produtos de limpeza necessários, devendo esta, manter o referido imóvel em perfeito estado de 

limpeza e conservação, salvo os eventos promovidos por agente promotor, diverso deste.  

8.7. A Administração Municipal, as Escolas Municipais e as Escolas Estaduais do Município 

de Rio das Antas, reservam - se o direito de promover até 2 (dois) eventos anuais, ou de acordo 

com a necessidade, desde que justificadas, agendando com a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes a melhor data, sendo esta de conveniência para o Município, nesses eventos 

ficam por conta do Município as rendas de Bar, copa, cozinha e outros. 

8.8. Cabe à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, estabelecer o valor para 

venda dos horários no Ginásio, para a prática de esportes (Mediante pesquisa de preço). 

CLÁUSULA 9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. 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, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente 

a Administração em sua integralidade. 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 

do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.8.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

9.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram oTermo de 

Referência, no prazo determinado. 

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do termo de referência e este 

instrumento. 

9.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.15.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 



  

 

9.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

9.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

9.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

9.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.20.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos 

sem limitações; 

9.20.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis. 

9.21. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 

for o caso; 

9.22. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, sem repassar quaisquer 

custos a estes; 

9.23. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

9.24. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

9.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.26. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 



  

 

9.26.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

9.26.2. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

9.27. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;  

9.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 

serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 

Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, 

§1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

9.28.1. Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, sem solidariedade da 

CONCEDENTE, pessoal qualificado à perfeita execução dos serviços, em todos os níveis, 

cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na Legislação 

Trabalhista, Previdenciária e Fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados, além do 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em decorrência da sua condição de 

empregador.  

9.28.2. Providenciar, sem qualquer ônus para a CONCEDENTE, o registro na junta comercial, a 

obtenção de licenças, autorizações, alvarás e outros, junto às autoridades competentes, 

necessários ao funcionamento do espaço físico dentro das normas legais vigentes, respondendo 

por eventuais infrações a estas normas 

9.28.3. Realizar as reformas necessárias para adequar o espaço físico cedido de acordo com as 

exigências da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, sem ônus para a CONCEDENTE.  

9.28.4. As reformas devem ser previamente submetidas à aprovação do gestor do contrato. 

9.28.5. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 03 (três) meses para apresentar toda a 

documentação necessária ao correto funcionamento.  

9.28.6. Manter o espaço físico em funcionamento, nos dias e horários estabelecidos, 

diligenciando para que não falte atendimento aos usuários.  

9.28.7. Providenciar a compra e reposição de materiais necessários a execução dos serviços.  

9.28.8. Promover a evacuação do lixo resultante de suas atividades, de acordo com as normas 

fixadas pela CONCEDENTE.  

9.28.9. Prestar a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações administrativas ou 

técnicas, que lhes forem solicitadas pelo gestor do contrato.  

9.28.10. A CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade por todos os atos ou 

omissões que venham a praticar seus empregados durante a execução do contrato.  

9.28.11. Todos os tributos, encargos, multas e penalidades, são da responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, e se por força de interpretação divergente tributária ou judicial a 

CONCEDENTE for compelida a pagar quaisquer destes encargos, fará automaticamente o 

acréscimo do seu valor nas faturas da CONCESSIONÁRIA.  



  

 

9.28.12. Facilitar, amplamente, a fiscalização e supervisão permanente da execução dos serviços 

e no cumprimento das obrigações pactuadas.  

9.28.13. Afastar qualquer funcionário a seu serviço que, a exclusivo juízo da CONCEDENTE, 

não mantiver conduta compatível com a natureza da instituição, substituindo-o no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.  

9.28.14. Manter na prestação dos serviços o quantitativo de empregados necessários à adequada 

execução dos trabalhos.  

9.28.15. Proceder às manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, de forma a não 

ocasionar prejuízo à execução dos serviços.  

9.28.16. Não executar modificações nas instalações sem prévia autorização.  

9.28.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

9.28.18. Em nenhuma hipótese poderá ser transferida a terceiros a concessão do espaço, salvo já 

previsto neste instrumento. 

9.28.19. Zelar pelas instalações físicas concedidas.  

9.28.20. Manter, por conta própria, a lanchonete rigorosamente limpa e arrumada, bem como 

mesas, cadeiras, paredes, janelas, portas e pisos dentro do mais alto padrão de limpeza e de 

higiene, notadamente no período de maior índice de utilização e frequência, providenciando a 

higienização, desinfecção e imunização das áreas e instalações utilizadas, não podendo utilizar 

produto químico nocivo ao ser humano. 

9.28.21. Indenizar a CONCEDENTE por quaisquer danos causados às suas instalações, pela 

execução inadequada da exploração da atividade econômica, por seus empregados e/ou 

fornecedores, podendo, entretanto, a seu exclusivo critério, optar pela reparação dos danos ou 

reposição dos bens.  

9.28.22. Na hipótese de extinção ou rescisão contratual o espaço físico e as instalações deverão 

ser deixados em perfeitas condições de funcionamento.  

9.28.23. Designar um Encarregado Geral para as seguintes tarefas: coordenar, comandar e 

fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina, a apresentação pessoal dos 

empregados; fiscalizar o uso dos equipamentos, bem como estar sempre em contato com o gestor 

do contrato.  

9.28.24. Cumprir as exigências dos órgãos atrelados à Fiscalização, mantendo em local visível o 

comprovante de inspeção da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, dentro do prazo de 

validade. 

CLÁUSULA 10 - DA SUBCONTRATAÇÃO   

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CLÁUSULA 11 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. 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 12 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

12.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

12.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 

12.3. As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas por escrito, através 

do e-mail: licitacao@riodasantas.sc.gov.br. 

12.4. A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

12.5. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 

falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

12.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições 

de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 

convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral 

e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.7. A Contratante poderá conceder 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 a incapacidade de correção. 

12.8. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o 

fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

12.8.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a 

Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

12.8.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

12.8.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados 

da Contratada.  

12.9. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 

Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para 

com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas 

rescisórias. 

mailto:licitacao@riodasantas.sc.gov.br


  

 

12.10. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

12.10.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 

12.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

12.12. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

12.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência. 

12.14. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.15. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.16. Para celebração do contrato a CONTRATADA deverá manter durante toda a execução 

do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

12.17. A fiscalização será feita pelo (a) servidor (a) .......................... o qual se responsabiliza 

pelo o acompanhamento, fiscalização e prestação do serviço executado, para assegurar sua 

perfeita qualidade devendo verificar se os serviços atendem a todas as especificações e demais 

requisitos, e bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os 

atos que se fizerem necessários. 

12.18. Qualquer exigência da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no Contrato, 

deverá ser imediatamente atendida pela Contratada. 

12.19. Incumbe à fiscalização verificar se o serviço foi prestado de acordo com as exigências do 

contrato. 

12.20. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  



  

 

CLÁUSULA 13 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

13.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA 14 - DO PAGAMENTO E REFERENCIAL DE PREÇOS 

14.1. O valor do aluguel deverá ser cotado para pagamento mensal, será de R$ ..... 

(.............................). 

14.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, diretamente no setor de 

tributação do Município, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da 

ocorrência do aluguel. 

CLÁUSULA 15 -  DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura 

deste Termo de Contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 

(sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

15.2. Terá vigência de .../.../202.. a .../.../202.., podendo ser prorrogado, mediante termo 

Aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com 

antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o 

estabelecido nas Leis n.º 8666/93 e 8883/94.  

15.3. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente.  

CLÁUSULA 16 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 

(REAJUSTE) 

16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data limite para a apresentação das propostas. 

16.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do índice INPC, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com 

base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

16.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

16.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

16.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 



  

 

CLÁUSULA 17 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVIII, 

do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo mútuo, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardado o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

Parágrafo Primeiro – O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações 

legais e/ou contratuais, assegura ao órgão licitante o direito de rescindir o contrato a qualquer 

tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

 

Parágrafo Segundo – Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

Parágrafo Terceiro – Fica reservado ao órgão licitante o direito de rescindir total ou 

parcialmente o contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no 

interesse público, conforme preceituam os artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, 

sem que assista à CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

 

Parágrafo Quarto – Em caso de inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, a execução do 

presente contrato poderá ser suspensa. 

CLÁUSULA 18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Parágrafo Primeiro – A inadimplência por parte da CONTRATADA, referente ao compromisso 

ora assumido, implicará na rescisão da operação de pleno direito, independentemente, de qualquer 

notificação, interpelação ou protesto judicial ou extrajudicial e sujeitará a CONTRATADA, às 

cominações legais cumuladas com perdas e danos, conforme artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Segundo – De acordo com o estabelecido na Lei de Licitações e Contratos, a 

CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, conforme prevê artigo 87 da Lei 

8.666/93. 

I – Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao CONTRATANTE; 

II – Multa, de acordo com os seguintes termos: 

1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto, será aplicada multa, incidente sobre o 

valor total do empenho, ou de seu remanescente;  

2 – Ocorrendo atraso na entrega do objeto/serviço contratado, será aplicada multa moratória de 

por dia de atraso, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor total; 

3 – No descumprimento das demais obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma 

multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição/serviço. 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar esta 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV – 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 a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 



  

 

 

Parágrafo Terceiro – As multas de que tratam os itens anteriores serão descontadas do 

pagamento eventualmente devido pela Administração ou, na impossibilidade de ser feito o 

desconto, recolhidas mediante depósito em conta corrente da Prefeitura, ou cobrada 

judicialmente, com base no § 3º do artigo 86 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Quarto – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

 

Parágrafo Quinto – A aplicação da multa não impede que concomitantemente sejam aplicadas 

outras penalidades previstas na Lei n° 8.666, de 21/06/93. 

 

Parágrafo Sexto – As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

1 – O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

 

Parágrafo Sétimo – No caso de aplicação das sanções previstas no Parágrafo Segundo, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção. 

 

Parágrafo Oitavo – As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, 

no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de 

impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual 

período. 

 

Parágrafo Nono – No caso da CONTRATADA não assinar o contrato no prazo estipulado ou 

não aceitar a ordem de fornecimento (empenho), incidirá na penalidade prevista no Parágrafo 

Quinto, III; 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) 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; 

ii) Multa de:  

(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;  

(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 acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2, abaixo; e 

(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; 

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 

si. 

iii) 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; 

 

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União. 

 

v) 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 a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de 

Referência. 

18.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 



  

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 

unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 

item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

18.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

18.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

18.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

18.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 



  

 

18.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

18.10. 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. 

18.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

18.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

 

CLÁUSULA 19 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

19.1. Através de Termo Aditivo o presente contrato poderá sofrer alterações nas situações 

estabelecidas pela Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 8.883/94, em seu Art. 65, numerado em 

Ordem crescente. 

 

CLÁUSULA 20 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

20.1. O setor financeiro reserva-se do direito de solicitar impreterivelmente a qualquer 

momento, todas as certidões negativas e trabalhistas que comprovem a regularidade fiscal da 

contratada. 

 

CLÁUSULA 21 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 

CLÁUSULA 22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Para todos os efeitos de direito, o presente contrato será arquivado na repartição 

competente do CONTRATADO na forma do Art.60 da Lei 8.666/93, suplementada pela Lei 

8.883/94. 

22.2. A presente Minuta contratual poderá sofrer alterações em suas cláusulas com o intuito de 

melhor adequar ao objeto da presente licitação. 



  

 

 

CLÁUSULA 23 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

23.1. O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei 8.666/93, suplementada 

pela Lei 8.883/94, que institui normas para licitações e contratos, bem como os casos omissos. 

 

CLÁUSULA 24 - DO FORO 

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Caçador (SC), com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da plena e fiel 

execução deste contrato. 

24.2. E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03(três) vias de 

igual teor e forma, tudo na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

Rio das Antas/SC ... de ...... de 2022. 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 

CNPJ 83.074.294/0002-04 

............................. 

Contratante 
 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
CNPJ ................... 

............................ 

Contratado 
 
 

T E S T E M U N H A S: 

 

 

 

__________________________                                                                              __________________________                                                                  

1º  Testemunha                                                                                  2º Testenhuma 


