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TERMO DE CONTRATO N. 003/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PARCERIA, POR INTERMÉDIO DO
INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA

DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, E A
EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORADE CARTÕES
LTDA.

PROCESSO N° 000021/2020- 22/01/2020

VR. ESTIMATIVO: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 01 de junho de 2020 a 30 de maio de 2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS

DE

TERCEIROS

PJ

(002002.092721442.013.33903900000. 14300000000)
AMPARO LEGAL; PREGÃO PRESENCIAL N°. 00001/2020

RESPONSÁVEL: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES
(IPREVITA), com sede na Rua Padre Otávio Moreira, 188 - Centro - Itapemirim - ES - CEP.: 29330-000,
inscrito no CNPJ sob o n° 05.129.529/0001-23, neste ato representado pelo Sr. Wilson Marques Paz,
nomeado pelo Decreto n° 12.389/2017, de 23/10/2017 da Prefeitura Municipal de Itapemirim-ES, e em
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente

IPREVITA, e a empresa LE CARD ADMINISTRADORADE CARTÕES LTDA, inscrita no CNPJ n°
19.207.352/0001-40, com sede na Rua Fortunato Ramos, 245 - Salas 1207/1208 - Santa Lúcia - Vitória

-ES - CEP.: 29056-020, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FIávio Figueiredo
Assis, portador da Cédula de Identidade n° 842.010 - SSP/ES e CPF n°. 003.465.497-60, tendo em vista
o que consta no Processo n° 000021/2020, e o resultado final da Pregão Presenciai n°. 00001/2020, com
fundamento na Lei n° 8.666/93, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente
instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA ■ DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO' DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-AktlíflENTAÇÃO PÔR MEIO ELETRÔNICO, para
atender às necessidades do IPREVITA, de acordo cgm o Termo de Refejêqcia anexo ao E;
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1.2. Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto, contidos nesta cláusula, e necessários ao
seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em relatório do IPREVITA e mediante prévia e
expressa autorização, sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

CLAUSULA SEGUNDA ■ DO VALOR

2.1. O IPREVITA pagará à CONTRATADA o preço global de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e
quatrocentos reais), sendo;
a)a taxa de administração, -1,00%(menos um por cento)sobre o valor de cada fatura;

b) o valor estimado mensal do beneficio-alimentação: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais);

c)o valor mensal de taxa de administração (desconto): R$ 24,00 (vinte e quatro reais);

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
3.1. O presente contrato vigorará a partir de 01 de junho de 2020 até 30 de maio de 2021, podendo ser
prorrogado por mais iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o Art. 57
- inciso II, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/1993.

3.2. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n°.
8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente.

CLAUSULA QUARTA ■ DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados do envio da Autorização de Fornecimento, em
remessa (única ou parcelada),

a) primeira emissão e entrega dos cartões: prazo não superior a 07 (sete) dias úteis, contados a
partir da data do pedido feito pelo IPREVITA, no seguinte endereço: Rua Padre Otávio Moreira, 188
- Centro - Itapemirim - ES - CEP. 29330-000;
b) emissões subsequentes de cartões: prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data do pedido feito pelo IPREVITA;

c) disponibilização do crédito: em data pré-deterp

REVITA

observará o prazo

máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a
d) substituição dos cartões: prazo de

da data
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pedido de emissão do novo cartão eletrônico;

e) manutenção dos créditos já disponibilizados, na hipótese de o usuário deixar de integrar o
sistema de cartão ou ter suspensa sua participação por qualquer motivo: período minimo de 90
(noventa) dias da data da última disponibilização;
f) validade do cartão: minimo de 1 (um)ano a contar da data de emissão;
g) manutenção do atendimento ao IPREVITA e aos usuários, incluindo eventuais substituições de
cartões, na hipótese de rescisão antecipada ou término do prazo contratual: período minimo de 90
(noventa) dias a contar do evento.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
a) efetuar o reembolso ao estabelecimento comercial dos valores dos documentos de legitimação,
mediante depósito na conta bancária da empresa credenciada, expressamente indicada para esse
fim;

b) manter um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos
cartões, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude;
c) organizar e manter relação que contenha rede de restaurantes, supermercados e similares que
se adapte às necessidades do IPREVITA, fornecendo listagem com nome e endereço dos
respectivos credenciados, os quais poderão ser substituídos pelo Contratado, desde que tal
alteração não implique a diminuição do número de conveniados e na queda do padrão do serviço,
fornecendo a referida relação sempre que solicitada;
d)fornecer cartões eletrônicos para cada beneficiário, observando os prazos fixados no Termo de
Referência;

e) fornecer código eletrônico secreto e individualizado, para cada cartão encaminhado a cada
beneficiário, em envelope lacrado, constituindo sua utilização assinatura eletrônica do beneficiário;
f) fornecer a guia de utilização do cartão eletrônico, refeição e alimentação, ficando o IPREVITA
obrigado a observá-lo e cumpri-lo;

g) manter em funcionamento Central de Atendjíwenío Telefô7ítç;p - Serviço de Atendimento ao
Cliente - SAC, 24 horas por dia, 7 (sete)

por semana, para orestar informações, receber

comunicações de interesse do IPREVITA^e de seus beneficjárit^ em especial, solicitação de
bloqueio dos cartões;
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h) fornecer suporte para customização de sistema para efetuar pedido de crédito nos cartões
eletrônicos, através de arquivos eletrônicos:
i) permitir credenciamento, a qualquer tempo, de estabelecimentos comerciais;
j) efetuar o bloqueio Imediato, em caso de perda, furto ou extravio do cartão, através de Central de
Atendimento 24 horas;

k) emitir segunda via dos cartões em caso de perda, furto ou extravio do cartão e efetuar a
transferência de saldo remanescente para o novo cartão;
I) promover a realização de atividades de conscientização e de educação alimentar para os
trabalhadores, além de divulgar sobre métodos de vida saudável, seja mediante campanhas, seja
por meio de programas de duração continuada;
m) emitir e entregar as primeiras vias das notas fiscais referentes aos pedidos efetuados pelo
IPREVITA, independentemente da CONTRATADA possuir e adotar Sistema Eletrônico de
Faturamento;

n) garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou gêneros alimentícios
sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos estabelecimentos credenciados;
o) cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não cumprirem as exigências
sanitárias e nutricionais e, ainda que por ação ou omissão, concorrerem para o desvirtuamento do
PAT, mediante o uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
p) disponibilizar pessoal para realizar a entrega do primeiro cartão e senha aos servidores do
IPREVITA. Para tanto, o IPREVITA se compromete a disponibilizar espaço físico nas instalações
da Autarquia. A entrega deverá ser feita pelo período de 5 (cinco) dias úteis, no horário definido
pelo IPREVITA. A entrega será efetuada no período que anteceder o primeiro crédito;
q) encaminhar, mensalmente, relatório contendo as informações sobre estornos (parciais e totais)
contendo nome do empregado, valor base de cálculo e o valor efetivamente estornado, além da
referência do atendimento (protocolo);
r) quando solicitado pelo IPREVITA, entregar na sede da Autarquia os cartões dos servidores;
s) devolver ao IPREVITA os valores dos benefícios comprados indevidamente, em até 30 (trinta)
dias corridos, a contar da solicitação do IPREVITA;
t) corrigir quaisquer faltas verificadas na execu
cumprindo todas as determinações do IPREVII

uaiquer ônus adicional,
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1, São obrigações da Contratante:

a) realizar os pedidos de créditos nos cartões eletrônicos por meio de arquivo eletrônico
disponibilizado pelo Contratado;
b)informar as necessidades de credenciamento de estabelecimentos comerciais;
c) definir os valores e quantidades de "créditos" a serem efetuados nos cartões eletrônicos dos
empregados e estagiários;

d) realizar os pagamentos, de acordo com os pedidos feitos, dentro do prazo estabelecido no
Contrato.

e) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência.
f) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
g) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
h)zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
i) exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace
a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas
funções.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços executados.
7.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da
CONTRATADA com os serviços efetivamente presta

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fi
ou, ainda, circunstância que impeça a liquid

Fiscal/Fatura apresentada pela

ocum^tos pertinente§^
pagamento ficará p
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CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o IPREVITA.

7.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional á irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
7.6. Não produziu os resultados acordados;

7.7. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

7.8. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizouos com qualidade ou quantidade inferior à demandada,
7.9. Antes do pagamento, o IPREVITA realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios
oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

7.11. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
7.12. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos
pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.13. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
7.14. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

7.15. O IPREVITA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
7.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, todé^que a CONTRATADA não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, o valor devido deverá^^ acrescido de eVargos moratórros proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data lipfitíe prevista para o pagameriíe'^ a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao

aplicando-se a seguinteííeífnula:
iM=ixNxvp

^
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
l =(6/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Nos termos do § 4° do art. 13, da Lei Complementar n. 247/2019, os valores de que tratam a Cláusula
Segunda poderão ser alterados anualmente, na mesma data e pelo mesmo índice utilizado para aplicação
da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município de Itapemirim.
8.2. A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA não sofrerá reajuste de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento do IPREVITA de itapemirim deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (003003.171220032.2005.33903900000.20000000)
9.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 e do art. 6° do Decreto n° 2.271/97, o

acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que ficará a cargo do Diretor Administrativo-FInanceiro.
10.2. O representante do IPREVITA deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

10.3. Além das disposições previstas nesta cláusula, a^^i^lização^ntratual d^s^ serviços continuados
deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fisç^liíação dos Contraros^e^rceirização) da Instrução
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da fretaria de Logisjip^r^ecnologia da Informação do
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o
órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
10.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referência.
10.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução
e da qualidade demandada;

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigidas;
c) qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d)adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
e)cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
f) satisfação do público usuário.

10.6. O fiscal ou gestor 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 § l*' do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
10.7. O representante do IPREVITA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo
67 da Lei n° 8.666/93.

10.8. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

10.9. A fiscalização de que trata esta cláusula^^o exclui\em reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou epiprego de material inadequ^de^ de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do IPREVfl^rôu de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.066/63.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

11.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto n® 3.555/00 e do Decreto n° 5.450/05, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
a)inexecutar total ou parcialmente o contrato;

b) apresentar documentação falsa;
c)comportar-se de modo inidôneo;

d)cometer fraude fiscal;
e) descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) multa:
b.1. moratória de até 02% (dois por cento) por mês de atraso (proporcional por dia de
atraso) injustificado sobre o valor mensal da contratação;
b.2. compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial da obrigaç^o-assOmkja, podendo ser cumulada com a

multa moratória, desde que o valor cun}utádo das penaüislades não supere o valor total do
contrato.

c) impedimento de licitar e contratar co
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

unicipio

im-ES e descr
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d) 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 Administração pelos prejuízos causados;
e)a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e Impedimento de contratar com o
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

b)tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

12.5. 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 principio da proporcionalidade.
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao IPREVITA 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.
12.7. 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.
12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUT^tADORAS

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/9^ Administração Públji^^oderá motivadamente adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo /p^amento, como^rfna çfe prevenir a ocorrência de dano
de difícil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/93:

a)o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b)o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

d)o atraso injustificado no início do serviço;
e)a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas
no Contrato;

g) o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
h)o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
n° 8.666/93:

1) a decretação de falência, ou a instauração de insolvència civil;
j) a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;

I) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o IPREVITA
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

m)a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato alêm do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizerTfõlneSmp prazojr^dependentemente do

pagamento obrigatório de indenização pel^rs sucessivas e \centratualmente imprevistas

desmobilizações, mobilizações e outras previ^as, assegurad^-à^C^TRATADA, nesses casos, o

direito de optar pela suspensão do.pí^primento,,jias^brigaçõp^ assumid|a^'fliêí?3ti^ seja
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normalizada a situação;

o)o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes
de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;

p) a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos
contratuais;

q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;

r) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII e XVIII desta cláusula;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

c)judicial, nos termos da legislação.
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas cofttTafuais^^áoarretará a execução da garantia

contratual, para ressarcimento do IPREVITA, e dos yatóres das multas e)ndenizaçõeSa ela devidos, bem

como a retenção dos créditos decorrentes d^Contrato, até o limjje^^íos prejuízos causados à

CONTRATANTE, além das sanções previstas n^e instrumento.
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14.7.0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b)relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c)indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo
IPREVITA, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520/02, no Decreto n° 5.450/05, no Decreto n°
3.555/00, na Lei n° 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722/01, na Lei
Complementar n° 123/06, no Decreto n° 2.271/97, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de
abril de 2008, e na Lei n° 8.666/93, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrições.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá ao IPREVITA providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
data.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itapemirim/ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, ajusta^os-e-Confi

ràpósjido e achado conforme, as partes a seguir

firmam o presente Contrato em 08-(tre^ vias, de i

)r e forim para um só efeito.

apemirim, ES, 26 de maio de 202

Marquesjf^z
PelõiFR&mA

-igu^edo

Assis Í^9.207.352/0001-4C

Pela CONTRA ÚDA
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