
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

TERMO ADITIVO - 9471639

 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TRF1 PRO-SOCIAL Nº 0001/2016
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS
MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAUS DA PRIMEIRA REGIÃO – PRO-SOCIAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O PRO-SOCIAL E A EMPRESA CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA
SILVA - ME.
 

CONTRATANTE: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DA PRIMEIRA REGIÃO – PRO-SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF 33.486.002/0001-91 com
sede no SAU/SUL - Quadra 1, Bloco C Praça dos Tribunais Superiores - Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pela Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE, IONICE DE PAULA RIBEIRO, brasileira, CPF
117.283.291-91, RG 324.477 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital, mediante expressa delegação de competência do Conselho
Deliberativo do Pro-Social, nas sessões dos dias 16/12/2015, para contratação; 08/02/2017, para prorrogação e repactuação; e
13/12/2017 para prorrogação.
 
CONTRATADA: CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF n°. 11.294.561/0001-67, estabelecida na
Rua 37 Sul, Ed. Real Celebration – Apto 704B - CEP: 71931-540 Águas Claras – Brasília/DF, email clagarbo@gmail.com, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA, RG n. 6030294 SSP-PE, e
CPF n. 039.802.624-64, residente e domiciliado nesta Capital.
As partes acima qualificadas celebram o presente aditamento, observado o disposto no Processo Administrativo Eletrônico 0011492-
55.2015.4.01.8000 – TRF1, com fundamento nos artigos 57, II, § 2º, e 65, II, da Lei 8.666/1993 e demais disposições regulamentares
e mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento consiste em alterar o subitem 10.1 da Cláusula Décima – Do Preço, o subitem 13.1.1 da Cláusula
Décima Terceira – Da Vigência e da Prorrogação do contrato em epígrafe, objetivando:
1.1.1. Reajustar o valor do contrato, em face da variação do IPCA acumulado para os períodos de outubro/2018 a setembro/2019, com
efeitos financeiros a partir de 12/02/2020.
1.1.2. Prorrogar a vigência contratual por 12 (doze) meses.
 
2. DA ALTERAÇÃO
2.1 Por este instrumento, os subitens 10.1 da Cláusula Décima e 13.1.1 da Cláusula Décima Terceira do Contrato TRF1 PRO-SOCIAL
001/2016 passam a vigorar com as seguintes redações, assim como a inclusão do subitem 7.3:
 

[...]
7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
[...]
7.3. Anualmente, poderão ser solicitada, formalmente, para deliberação do Contratante, a prestação dos serviços constantes do presente
instrumento na modalidade de teletrabalho pelo prazo máximo de 10 (do) dias.
[...]
10. DO PREÇO
10.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R$ 16.517,01 (dezesseis mil
quinhentos e dezessete reais e um centavo).
[...]
13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
[...]
13.1.1. Este instrumento, considerando as prorrogações ocorridas, tem seu término previsto para 12/02/2021.
[...]
 

3. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO
3.1. A alteração aprovada pelo CDPS implica aumento de R$ 323,86 (trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) no valor
mensal contratado e, sobre o valor anual aumento de R$ 3.886,32 (três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois



centavos).
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas decorrentes deste aditamento correrão à conta dos recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e
Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região – PRO-SOCIAL, conforme autorizado pelo Conselho
Deliberativo do Pro-Social, na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 13/12/2017, na 10ª Sessão Ordinária, realizada em 12/12/2018 e na
10ª Sessão Ordinária, realizada em 11/12/2019.
 
5. DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO
5.1 Este instrumento entra em vigor na data de sua assinatura.
 
6. DA RATIFICAÇÃO
6.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato TRF1 PRO-SOCIAL 001/2016, exceto quanto ao preço
contratado, o qual será objeto de reajuste quando da solicitação da contratada, nos termos da Cláusula 12ª do referido contrato.

6.1.1. É facultado ao Contratante, sem qualquer ônus e a qualquer tempo, a rescisão contratual, quando os termos do ajuste
deixem de ser vantajosos para a Administração.

 
7. DA PUBLICAÇÃO
7.1 O presente instrumento será publicado na forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do
art. 61 da Lei 8.666/1993.
 
E por estarem de acordo com as disposições contidas neste Termo, as partes o assinam por meio de senha eletrônica.
 
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da Secretaria de Bem Estar Social – SECBE – TRF-1ª Região

 
 

CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA
Cláudio Henrique Garbo da Silva-ME

 

 
 
 

CONTRATO TRF1 PRO-SOCIAL 001/2016 - CONSOLIDADO

 

CONTRATO TRF1 PRO-SOCIAL Nº 0001/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO
E SEGUNDO GRAUS DA PRIMEIRA REGIÃO – PRO-SOCIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PRO-SOCIAL E A EMPRESA CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA - ME.

As partes abaixo qualificadas celebram o presente instrumento, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico nº
0011492-55.2015.4.01.8000 – TRF-1, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei 8.666/1993 e demais disposições
regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE:

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL FEDERAL DA
1a REGIÃO - PRO-SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF 33.486.002/0001-91 com sede no SAU/SUL - Quadra 1,
Bloco C Praça dos Tribunais Superiores - Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por delegação de competência pela Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social - SECBE, Ionice de
Paula Ribeiro, brasileira, CPF n. 117.283.291-91, RG n. 324.477 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital,
mediante expressa delegação de competência do Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão do dia 16/12/2015.

CONTRATADA:

CLÁUDIO HENRIQUE GARBO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF n°. 11.294.561/0001-67, estabelecida na
Rua 37 Sul, Ed. Real Celebration – Apto 704B - CEP: 71931-540  Águas Claras – Brasília/DF, email
clagarbo@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Cláudio Henrique Garbo
da Silva, RG n. 6030294 SESP-PE, e CPF n. 039.802.624-64, residente e domiciliado nesta Capital.



1. DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação  de  serviços  de assessoria e consultoria em sistemas de gestão de saúde do
Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região – Pro-Social,
conforme especificações e condições estabelecidas neste contrato.

2. DA FINALIDADE

2.1. A finalidade deste ajuste é subsidiar a Administração do Pro-Social com serviços de assessoria e consultoria em sistemas de gestão
de saúde, proporcionando o gerenciamento e avaliação das informações sobre os serviços e benefícios oferecidos e prestados pelo
Programa.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

3.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tributos de qualquer espécie
que venham a ser devidos em decorrência da execução do objeto contratado.

3.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo
Contratante.

3.1.3. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em
consequência de fato a ela imputável e relacionado com o objeto deste contrato.

3.1.4. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de
ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.

3.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação.

3.1.6. Executar os serviços de acordo com o que  for  solicitado durante o horário de expediente do Contratante (das 8 às 19h), cumprindo
o(s) o(s) empregado(s) da empresa  jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

3.1.7. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.

3.1.8. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas
as reclamações a respeito da execução do objeto contratado.

3.1.9. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do objeto deste
contrato, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização.

3.1.10. Executar os serviços objeto do presente contrato dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para
atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância.

3.1.11. A Contratada deverá apresentar os trabalhos e os produtos elaborados ao TRF1, prestando os necessários esclarecimentos e
informações, objetivando a necessária compreensão e entendimento, por parte dos gestores do Pro-Social, das identificações e cálculos
realizados no decorrer da prestação de serviços.

3.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade,
visando a execução dos trabalhos durante todo o contrato, dentro dos prazos estipulados.

3.1.14. Providenciar a correção de deficiências apontadas pelo Contratante quanto à execução do objeto do contrato.

3.1.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações e as regras de negócios. 

3.1.16. Não propalar informações sigilosas ou as de uso restrito do Contratante que tenha acesso na execução dos serviços contratados.

3.1.17. Não subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto desta contratação.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste contrato.

4.1.2. Fornecer o crachá de acesso às suas dependências, de uso obrigatório pelo(s) profissional(is) da Contratada.

4.1.3. Repassar orientações sobre os procedimentos a serem executados e sobre os sistemas internos, bem como suas atualizações para
repetidores da Contratada previamente aprovados pelo corpo técnico da SECIN - Secretaria de Tecnologia da Informação  do
Contratante.



4.1.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução do contrato.

4.1.5. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução do contrato, determinando, de imediato, as providências
necessárias à sua regularização.

4.1.6. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.

4.1.7. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o Contrato.

4.1.8. Exigir, sempre que necessário, a apresentação da documentação pela Contratada que comprove a manutenção das condições que
ensejaram a sua contratação.

5. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato,
de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.

5.2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.

5.3. O servidor ou comissão de que trata o item 5.2 desta cláusula deverá:

5.3.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações necessárias para a sua
execução e regularização das faltas ou defeitos.

5.3.2. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, para fins de
pagamento.

5.3.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura.

5.3.4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral da execução
do seu objeto.

5.3.5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual.

5.3.6. Manter registro de aditivos.

5.3.7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas
contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à
celebração do termo aditivo.

5.3.8. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

5.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal/gestor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

6. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços serão executados presencialmente nas dependências do TRF1, na Secretaria de Bem Estar Social - SECBE, Edifício
Anexo I, SAU/SUL - Quadra 1, Bloco C (antigo Edifício Sede do TSE), térreo, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF e, mediante
atendimento remoto, a todas as Seções Judiciárias que integram a Justiça Federal da Primeira Região.

7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A Contratada deverá executar serviços de consultoria e assessoria.

7.1.1.  A consultoria compreenderá, entre outras atividades:

7.1.1.1.  Atendimento a consultas realizadas pelo Contratante, por meio de correio eletrônico institucional, sobre a operacionalização do
sistema e-ProSocial (Benner) e sistema de Prontuário Eletrônico (Benner).

7.1.1.2.  Conferência dos bancos de dados alimentados no sistema e-ProSocial e sistema de Prontuário Eletrônico, análise de falhas,
avaliação de riscos apresentados e elaboração de propostas de melhoria nos processos de trabalho.

7.1.1.3.  Apoio às atividades de planejamento, execução de ajustes, instalação e operação de novas versões dos softwares do sistema e-
ProSocial e do sistema de Prontuário Eletrônico, conforme solicitação do Contratante.

7.1.1.4.  Orientações técnicas para operacionalização do sistema e-ProSocial e e sistema de Prontuário Eletrônico.

7.1.1.5.  Processamento de alimentação e atualização das tabelas do Pro-Social e cadastros no sistema e-ProSocial, com base nas
informações repassadas pelo TRF1.

7.1.1.6.  Monitoramento da necessidade de desenvolvimento de funcionalidades, alterações e adaptação no sistema e-ProSocial e do
sistema de Prontuário Eletrônico, a serem realizadas pela empresa Benner desenvolvedora do sistema.



7.1.1.7.  Transferência de conhecimentos relacionados às atividades contratuais executadas.

7.1.1.8.  Capacitar as equipes que operacionalizam o sistema e-ProSocial e do sistema de Prontuário Eletrônico, por meio de palestras e
oficinas, sem custo adicional.

7.1.2.  A assessoria compreenderá, entre outras atividades:

7.1.2.1.  Extração de relatórios de cálculos para definição das tabelas de contribuições sociais mensais, por faixa etária e de co-
participação do Pro-Social, além de reavaliação periódica das tabelas adotada pelo Programa;

7.1.2.2.  Avaliação e acompanhamento do desempenho econômico e financeiro de programas e benefícios instituídos pelo Pro-Social;

7.1.2.3.  Extração de relatórios de cálculos e de acompanhamento mensal das receitas e despesas, nos modos sintético, analítico e
comparativo, bem como projeções para o exercício financeiro.

7.1.2.4.  Assessoramento e apoio técnico na realização de estudos e proposição de ações, planos e programas para melhoria contínua do
Pro-Social.

7.1.2.5.  Assessoramento e apoio técnico na elaboração do Plano de Aplicação Anual do Pro-Social.

7.1.2.6.  Acompanhamento detalhado da execução do Plano de Aplicação Anual do Pro-Social.

7.1.2.7.  Assessoramento e apoio técnico no atendimento às demandas de informações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, do
Conselho da Justiça Federal - CJF e de outros órgãos do Poder Público relativas ao Pro-Social.

7.1.2.8.  Apoio técnico à elaboração da proposta orçamentária anual.

7.1.2.9.  Assessoramento e apoio técnico na aplicação de software de Business Intelligence (BI), para emissão de relatórios gerenciais.

7.2. Os serviços solicitados serão entregues na forma dos seguintes produtos:

7.2.1.    Respostas a consultas por meio de e-mail institucional do TRF1, observados os seguintes prazos:

7.2.1.1.    Para solicitações de baixa complexidade (problemas/dúvidas que não afetem significativamente a operacionalização do
sistema), o prazo de envio da resposta será de até 4 (quatro) dias úteis;

7.2.1.2.    Para solicitações de média complexidade (problemas/dúvidas que comprometa a operacionalização ou parte do sistema), o
prazo de envio da resposta será de até 2 (dois) dias úteis;

7.2.1.3.    Para solicitações de alta complexidade (problemas/dúvidas que impeçam a operacionalização ou funcionalidade do sistema), o
prazo de envio da resposta será de até  1 (um) dia útil.

7.2.1.4.    Todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas, em processo administrativo eletrônico aberto para essa
finalidade específica, pela Contratada para acompanhamento e controle da execução dos serviços.

7.2.2.    Os produtos dos serviços descritos nos subitens 7.1.1 e 7.1.2 deverão ser entregues pela Contratada na forma de RELATÓRIOS,
em meio magnético ou eletrônico, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês de referência e até 5 (cinco) dias úteis
após o encerramento do exercício, de referência.

7.2.3.    Os prazos listados nos subitens acima poderão ser prorrogados sucessivamente, por iguais períodos, por solicitação direta e por
escrito pela Contratada, por meio de e-mail institucional do TRF1.

7.2.4.    A concessão ou não das prorrogações solicitadas será sempre a critério do Contratante e registrados por meio de e-mail
institucional do TRF1 e deverá ser remetida à fiscalização do Contrato.

7.2.5.    Caso a Contratada não concorde com a recusa da concessão de prorrogações solicitadas, com as solicitações de correção de
respostas a consultas/ relatórios ou com a rejeição total do produto elaborado deverá expor sua argumentação, por escrito.

7.2.6.    A fiscalização do Contrato decidirá sobre a aplicação ou não de glosas ou ainda pela abertura de processos apuratórios de
descumprimento contratual.

7.2.7.    Caso a fiscalização do Contrato considere pertinentes as alegações da Contratada, os dias de atraso serão desconsiderados para
efeito de glosa.

7.3. Anualmente, poderão ser solicitada, formalmente, para deliberação do Contratante, a prestação dos serviços constantes do presente
instrumento na modalidade de teletrabalho pelo prazo máximo de 10 (do) dias.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O objeto contratado será recebido por gestor do contrato indicado pelo Contratante.

8.2. Os itens serão recebidos nos seguintes termos:

8.2.1. O serviço será aceito provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dias) dias corridos após efetiva prestação dos serviços, mediante
Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de que o mesmo foi executado de acordo



com as respectivas exigências deste contrato.

8.2.2. O serviço será aceito definitivamente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir da emissão do Termo de Recebimento
Provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes e após verificação que comprove a adequação dos serviços
às cláusulas contratuais.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e
Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região – Pro-Social, conforme autorizado pelo Conselho
Deliberativo do Pro-Social, na 4ª e 8ª Sessão Ordinária, realizadas em 17/06/2015 (0758511 e 0804713) e em 16/12/2015 (1596851 e
1596994), respectivamente.

10. DO PREÇO

10.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R$ 16.517,01 (dezesseis mil
quinhentos e dezessete reais e um centavo).

10.1.1. Havendo necessidade de viagens para treinamentos nas Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região, os gastos com hotel,
passagens aéreas e alimentação serão indenizados.

10.2. Os preços constantes desta cláusula compreendem todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, bem como todos os
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

11. DO PAGAMENTO

11.1. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao mês em que ocorreu a prestação dos
serviços, que consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços foram executados.

11.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança nos termos da Cláusula
7ª deste contrato.

11.3. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
(Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).

11.3.1. Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF –
Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

11.4. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 11.2 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será
corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do
vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

11.4.1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do
respectivo documento de cobrança.

11.5. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio
de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, desde que satisfeitas às condições estabelecidas neste contrato.

11.6. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a
cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

11.7. Havendo erro no documento de cobrança, ausência da documentação necessária ao pagamento, ou outra circunstância que
desaprove a liquidação da despesa, o prazo para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

11.8. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:

11.8.1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas.

11.8.2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.

11.8.3. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período
correspondente não gerará obrigação de pagamento.

11.9. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de
apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

11.10. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, conforme legislação vigente.

12. DO REAJUSTE



12.1. Os preços deste contrato poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite
para apresentação da proposta, constante do instrumento convocatório.

12.1.1. São nulos de pleno direito qualquer apuração de índice de reajuste que produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de
periodicidade inferior à anual.

12.2. O reajuste dos preços terá como limite a variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo - ou, na hipótese de extinção
deste, por outro que venha a substituí-lo.

12.3. Caberá à Contratada solicitar o reajustamento dos preços e demonstrar a variação, mediante apresentação da respectiva planilha,
bem como apresentar a documentação comprobatória do seu pleito.

12.4. No caso de eventual prorrogação contratual, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o valor do contrato será reajustado após
o interregno de um ano, que será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

12.5. As alterações decorrentes de reajustamentos serão formalizadas mediante Termo de Apostilamento.

12.6. Para fins de concessão do reajuste poderão ser realizadas diligências visando a conferir a variação de custos alegada pela
Contratada, considerando-se:

12.6.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública.

12.6.2. As particularidades deste contrato.

12.6.3. Indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

12.6.4. A disponibilidade orçamentária do Contratante.

12.7. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação/término de vigência contratual, obedecendo ao
seguinte:

12.7.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao
reajuste.

12.7.2. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da prorrogação contratual.

12.8. Se, embora solicitado o reajuste tempestivamente, só após esse ato for possível fornecer respectivos percentuais ou valores, a
demora injustificada para essa providência poderá implicar preclusão, observado o disposto no subitem 13.3 deste contrato.

12.9. Caso a Contratada tenha reservado o seu direito e não solicite o reajuste até o término do prazo referente ao período prorrogado,
ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

12.10. Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, repactuação com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

13. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

13.1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados de 12/02/2016, podendo ser prorrogado por igual período ou fração,
mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses.

13.1.1. Este instrumento tem seu término previsto para 12/02/2021.

13.2. Para o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato, o gestor do contrato deve observar os seguintes requisitos:

13.2.1. Prestação regular dos serviços.

13.2.2. Manutenção do interesse do Contratante na realização do serviço.

13.2.3. Permanência da vantagem econômica para o Contratante.

13.2.4. Manifestação expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogação.

13.2.5. Verificação se houve declaração de inidoneidade ou suspensão da Contratada no âmbito da União ou do Contratante.

13.3. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível proceder aos cálculos devidos para fins de reajuste do
contrato, caberá à Contratada no ato que manifestar anuência com a prorrogação, requerer a inclusão de cláusula no termo aditivo de
prorrogação garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de preclusão, conforme previsão contida no subitem 12.8 deste contrato.

13.4. O Contrato não será prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do
Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções:



a) advertência;

b) multa;

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/1993.

14.1.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”  e “d” do subitem 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo
subitem.

14.2. O descumprimento dos prazos para resposta a consulta sobre a operacionalização do sistema de acordo com o nível de severidade
de que trata o subitem 7.2.1., ensejará a aplicação de multa conforme relacionado no quadro abaixo, sobre o valor total do contrato,
conforme o atraso:

DESCRIÇÃO SEVERIDADE MULTA ATRASO
LIMITE

Atendimento a consultas sobre a operacionalização do sistema e-ProSocial e sistema de Prontuário Eletrônico.
Alta 0,90% 8 horas

Média 0,30% 1 dia
Baixa 0,15% 3 dias

14.3. Para quaisquer outras infrações contratuais não mencionadas no subitem 14.2, a Contratada pagará multa de 0,2% (dois décimos
por cento) por hora ou dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, conforme critério de contagem estabelecido para o
cumprimento da obrigação, até o limite de 30 (trinta) dias quando o prazo referir-se a dias, ou até 24 (vinte e quatro) horas, quando o
prazo referir-se a horas. Após esses prazos, a multa passa a ser de 0,4% (quatro décimos por cento) por hora ou dia de atraso, até o limite
de 8% (oito por cento).

14.4. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada, estabelecendo
prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto no subitem 14.3.

14.5. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado, o cumprimento da
obrigação se tornar inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de multa anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.

14.6. A inexecução total ou parcial deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do
saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total
contratado, respectivamente.

14.7. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato,
ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência.

14.7.1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do
prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

14.7.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a
Contratada às sanções previstas neste instrumento.

14.8. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu
cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista nos subitens 14.2 e 14.3.

14.9. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos ou recolhidos ao
tesouro nacional, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação ou ainda, quando for o caso, cobrados
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

14.10. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.11. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

15. DA RESCISÃO

15.1.  O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações
previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93.

15.2.  O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79,
incisos II e III, da Lei 8.666/93.

16. DA PUBLICAÇÃO

16.1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art.
61 da Lei 8.666/93.



17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será
feita pelo e-mail cadastrado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.

17.1.1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado à administração.

17.1.2. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não
recebimento da comunicação/informação/notificação.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com
renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.
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