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CONTRATO 020/2016 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 

AGEFEPE, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA 

SERVAL – SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, EM 

DECORRENCIA DA REALIZAÇÃO DE 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 005/2016, PROCESSO 

Nº040/2016, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 

8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS ALTERAÇÕES. 

 

Por este instrumento de Contrato, a AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

S.A. - AGEFEPE, Sociedade de Economia Mista cuja criação foi autorizada pela Lei Ordinária 

no.13.701 de 18/12/2008 e regulamentada através do Decreto Estadual no.35.156 de 11/06/2010, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no.13.178.690/0001-15, com sede na Rua Dom João Costa, no.20, 

Torreão - Recife/PE, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Jackson Antônio da 

Trindade Rocha, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o no.089.753.374-72, 

portador da cédula de identidade no.0949094537 - SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade do 

Recife/PE e por sua Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Francisca Maria Azevedo da 

Silva, brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF/MF sob o no.248.865.564-34, portadora 

da cédula de identidade no.1.760.319 - SSP/PE, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE 

daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa SERVAL – 

SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.822.268/0001-05, neste ato representada 

pelo Sr. Giancarlo Balmonte, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 39.260, 

CPF/MF sob o nº 623.269.024-91 e portador da cédula de identidade nº 2.264.848 SSP/PE, 

residente na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, designada simplesmente contratado, 

resolvem ajustar o presente CONTRATO resultante do PREGÃO ELETRÔNICO no.005/2016 - 

PROCESSO no. 040/2016 AGEFEPE, mediante as seguintes cláusulas e condições, que 

mutuamente outorgam e estabelecem. 
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DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento contratual tem por objeto a contratação dos 

Serviços de Limpeza e Conservação, Copeiragem e Controle, Operação e Fiscalização de 

Portaria, conforme Termo de Referência do Pregão Eletrônico n° 005/2016. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços serão prestados no imóvel sede da Agência de Fomento do 

Estado de Pernambuco, situado na Rua Dom João Costa, 20, Torreão, Recife, Pernambuco. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA: São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o 

processo relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, PROCESSO Nº 040/2016 e todos os 

seus anexos. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA: O regime de execução dos serviços objeto do presente contrato é o de 

empreitada por preço unitário. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUARTA: O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, pelo período 

de 12(doze) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato poderá ainda, ser prorrogado em conformidade com o disposto 

no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

DO PREÇO 

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estabelecido 

na proposta, de R$ 10.292,10 (dez mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos). 

DO REAJUSTE 

CLÁUSULA SEXTA: O preço será reajustado de acordo com a legislação estadual, observadas 

as disposições dos parágrafos seguintes. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - O montante A da planilha de custos será reajustado no mesmo 

período e percentual fixados nas normas coletivas de trabalho da respectiva categoria, conforme 

prescreve a Lei nº 12.525/2003, alterada pela Lei nº 12.932/2005; 



 
 

 

3/10 

 

 

Rua Dom João Costa, nº 20, Torreão – Recife - PE 

CEP: 52.030-220 / Fone: +55 (81) 3183.7450 /Ouvidoria: 0800.081.7450 

www.agefepe.pe.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, 

Trabalho e Qualificação 
  

 

PARAGRAFO SEGUNDO - O montante B da referida planilha será reajustado após decorrido um 

ano da data fixada para apresentação das propostas ou do orçamento a que essa se referir, 

conforme prescreve a Lei nº 12.932/2005, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor  Amplo - 

IPCA, fornecido pelo IBGE. 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA SÉTIMA: O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 

10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de serviços, após comprovação do 

pagamento dos salários de todos os empregados vinculados ao contrato e do recolhimento de 

todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última competência vencida bem 

como, apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, no 

endereço da Rua Dom João Costa, 20, Torreão, Recife/PE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e 

previdenciários exigidos na cláusula acima, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos 

documentos relacionados a seguir, sendo autenticadas em Cartório as que constarem 

autenticação bancária: Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos 

serviços contratados; Controle de Horas; Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, 

da categoria dos trabalhadores; Certificado de Regularidade do FGTS; GFIP e o arquivo SEFIP; 

Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (CND); GPS-Recolhimento à Previdência Social; Demonstrativo do gerenciamento 

do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por médico do trabalho ou 

engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-9; PCMSO, nos termos da NR-7; 

CAT; PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

Emprego-MTE); Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; Aviso de 

concessão de férias; Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas 

da lei da não concessão; Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as 

penas da lei da não concessão; RAIS-Relação Anual de Informações Sociais; Atestados e 

justificativas de faltas; Termo de rescisão de contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de 

Garantia, Aviso Prévio e pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, 

se for o caso; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Conforme determina o Decreto Estadual nº 25.304 de 17 de março de 

2003, a CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis 
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à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias autenticadas de 

todos os documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os 

encargos trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus 

empregados, referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta 

de regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato, 

nos termos do Art. 78, VII, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela 

do valor do Contrato, mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos 

rescisórios de todos os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se 

tratando de contratos trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa 

do FGTS. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA obriga-se a: 

8.1 Disponibilizar a mão-de-obra, os saneantes domissanitários, os materiais e os equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza de áreas envolvidas, e a mão-de-

obra dos serviços de copeiragem e de controle, operação e fiscalização de portaria, obriga-se a: 

8.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente;  

 

8.1.2 Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 

tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato;  

8.1.3 Disponibilizar empregados em quantidade necessária que irão prestar serviços, 

uniformizados e portando crachá, com foto recente e devidamente registrados em suas carteiras 

de trabalho; 

8.1.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente 

e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

8.1.5 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 

horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar 

danos na rede elétrica;  
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8.1.6 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, 

etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;  

8.1.7 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar 

atendimento a eventuais necessidades para manutenção das áreas limpas;  

8.1.8 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando 

houver necessidade, ao preposto dos serviços da Contratante e tomar as providências 

pertinentes;  

8.1.9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  

8.1.10 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 

as normas internas de segurança e medicina do trabalho;  

 

8.1.11 Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da 

Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;  

 

8.1.12 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;  

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

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 

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

 

8.1.14 Todo o material utilizado deverá ser de boa qualidade; 

8.1.15 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos 

equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da 

prestação de serviços;  
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8.1.16 Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente 

recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da 

aplicação de saneantes domissanitários, nas áreas escopo dos trabalhos, quer seja em qualidade, 

em quantidade ou em destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada que 

responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;  

8.1.17 Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 

funcionamento da Contratante.  

8.1.18 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas 

dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da Contratante.  

8.1.19 Atender de imediato as solicitações da Contratante quanto às substituições de empregados 

não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;  

8.1.20 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;  

8.1.21. Proceder à contratação ou comprovar a existência de aprendizes no seu quadro funcional, 

em cumprimento ao que determina o artigo 429 da CLT, que trata da obrigatoriedade da 

contratação de aprendizes por estabelecimentos de qualquer natureza, independente do número 

de empregados. 

8.1.22. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de seus recursos - quer humanos quer materiais - com vistas à qualidade dos 

serviços e à satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de 

trabalhos. 

8.1.23. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos postos;  

8.1.24 Indicar um supervisor para realizar semanalmente, em conjunto com a CONTRATANTE, o 

acompanhamento técnico das atividades, visando melhorar a qualidade da prestação dos serviços 

e adequar às suas necessidades;  

8.1.25. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;  
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8.1.26.  Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

8.1.27. Pagar os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução dos serviços contratados. 

8.1.28. Efetuar a reposição de mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência, não 

sendo permitida a prorrogação de jornada de trabalho (dobra). 

8.1.29. Fornecer, obrigatoriamente, vale-refeição aos seus empregados envolvidos na prestação 

dos serviços, de acordo como o valor facial estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho. 

8.2. Constituem ainda obrigações da contratada as disposições dos arts. 66, 68, 69, 70 e 71 da 

Lei n°. 8.666/93. 

DA GARANTIA 

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, 

prestará no ato da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia fixada em 5% 

(cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a 

CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia terá o seu valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), sempre que houver reajuste no valor global contratado.  

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia somente será liberada, após a comprovação inequívoca do 

pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, por parte da CONTRATADA, 

mediante cópias autenticadas de todos os documentos exigidos pela Legislação, de cada um dos 

seus empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados, referentes ao mês anterior. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA: Além das obrigações descritas no Termo de Referência anexo ao Pregão 

Eletrônico nº 005/2016, Processo nº 040/2016, obriga-se ainda CONTRATANTE a: 

I - Indicar formalmente o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual; 

II - Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários.  
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste 

contrato correrão por conta dos recursos próprios desta Agência de Fomento. 

 DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documento exigido ou apresentar 

documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será 

descredenciado do CADFOR, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no parágrafo seguinte. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a 

empresa às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na 

forma do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

 

a)Advertência; 

b) Multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a critério da Administração, 

levando-se em conta o prejuízo causado, devidamente fundamentado, devendo ser recolhida no 

prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da notificação; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos; 

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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sua aplicação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a 

rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93; 
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados 

nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e 

escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

DA SUCESSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus 

sucessores, que, na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 

 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no 

Estatuto Federal Licitatório, e pelas regras no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016, 

PROCESSO Nº 040/2016, na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os 

princípios gerais do Direito. 

 DO REGISTRO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, 

deverá ser registrado no Livro de Registro de Contratos da AGEFEPE. 

 DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e demais alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do 

Estado na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 

 DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as 

partes elegem o foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as 

questões oriundas do presente Contrato; 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o 

presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e 

achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Recife, 29 de agosto de 2016. 

P/Contratante 

_______________________________                            _______________________________ 
Jackson Antônio da Trindade Rocha                            Francisca Maria Azevedo da Silva  
Diretor Presidente                                                             Diretora Administrativa e Financeira  
 

P/Contratado 

_______________________________ 
Giancarlo Belmonte 
Representante Legal  
 

TESTEMUNHAS: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

 


