
 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 MINUTA 
 CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS 
 DE  ADMINISTRAÇÃO  E  GERENCIAMENTO 
 INFORMATIZADO  DE  CONTROLE  DE  FROTA,  E 
 OUTROS  EQUIPAMENTOS,  MEDIANTE  REDE 
 CREDENCIADA,  VISANDO  À  MANUTENÇÃO 
 PREVENTIVA  E  CORRETIVA,  INCLUINDO  O 
 FORNECIMENTO  DE  PEÇAS  E  ACESSÓRIOS, 
 SERVIÇOS  DE  BORRACHARIA,  TRANSPORTE 
 POR  GUINCHO  (QUANDO  NÃO  COBERTO 
 PELO  SEGURO  DA  FROTA)  E  HIGIENIZAÇÃO 
 DE  VEÍCULOS,  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  O 
 TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª 
 REGIÃO E A EMPRESA  XXXXXXXXXXXXXXXX 

 CONTRATO TRT/DLC Nº XX/2022 

 O  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  21ª  REGIÃO  ,  com 
 sede  nesta  Capital,  na  Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  3104,  Lagoa  Nova,  CEP 
 59063-900,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  02.544.593/0001-82,  neste  ato 
 representado  por  Sua  Excelência  a  Desembargadora  Presidente  MARIA  DO 
 PERPETUO  SOCORRO  WANDERLEY  DE  CASTRO  ,  inscrita  no  CPF/MF  sob  o 
 nº  057.268.834-20  e  portadora  da  Cédula  de  Identidade  nº  107700  -  SSP/RN, 
 doravante  denominado  CONTRATANTE  ,  e,  de  outro  lado,  a  empresa 
 XXXXXXXXXXXXXXXX.  ,  estabelecida  na  Rua 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  CEP  xxxxxxxxxxxxxx,  inscrita  no  CNPJ 
 sob  o  nº  xxxxxxxxxxx,  neste  ato  representada  pelo,  Sr. 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ,  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº 
 xxxxxxxxxxxxxxxxx  e  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  xxxxxxxxxxxxxx,  doravante 
 denominada  CONTRATADA  ,  têm  entre  si  justo  e  avençado,  e  celebram,  por  força 
 do  presente  instrumento,  na  forma  constante  no  PROAD  TRT  n  o  764/2022  , 
 mediante  Pregão  Eletrônico  do  tipo  Menor  Preço,  representado  pela  MENOR 
 TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO,  registrado  sob  o  nº  xx/2022  ,  sob  a  forma  de 
 execução  indireta,  no  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  de  acordo  com  as 
 normas  estabelecidas  na  Lei  10.520/2002;  Lei  Complementar  n°  123/2006; 
 Decreto  nº  9.507/2018  e  Decreto  nº  10.024/2019;  Lei  13.709/2018,  e  ainda  pelas 
 Resoluções  nº  98/2012  e  310/21  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  - 
 CSJT,  Instrução  Normativa  nº  05/2017  -  SEGES/MPDG  com  suas  atualizações 
 posteriores,  Ato  TRT21  -  GP  n.185/2021  e,  subsidiariamente,  pela  Leis  nº 
 8.666/93  e  Lei  nº  12.846/2013  (Responsabilização  por  atos  contra  Administração 
 Pública),  o  Contrato  de  prestação  de  serviços  de  administração  e  gerenciamento 
 informatizado  e  Controle  de  Frota  de  veículos  e  outros  equipamentos,  mediante 
 rede  credenciada,  visando  à  manutenção  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o 
 fornecimento  de  peças  e  acessórios,  originais  ou  genuínos,  serviços  de 
 borracharia,  transporte  por  guincho  quando  não  coberto  pelo  seguro  da  frota  e 
 higienização  de  veículos,  o  qual  se  regerá  pelas  cláusulas  e  condições  adiante 
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 discriminadas. 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de 
 administração  e  gerenciamento  informatizado  e  controle  de  frota  de  veículos  e 
 outros  equipamentos  (geradores,  empilhadeira  elétrica,  roçadeira  e  cortador  de 
 grama),  mediante  rede  credenciada,  visando  à  manutenção  preventiva  e  corretiva, 
 incluindo  o  fornecimento  de  peças  e  acessórios,  originais  ou  genuínos,  serviços 
 de  borracharia,  transporte  por  guincho  quando  não  coberto  pelo  seguro  da  frota  e 
 higienização de veículos, para atender às necessidades do órgão. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  serviços  deverão  ser  executados  com  implantação  e  operação  de 
 sistema  informatizado  e  integrado,  com  login  com  senha/rede,  via  internet,  através 
 de  rede  de  estabelecimentos  credenciados,  para  atender  aos  veículos  e  outros 
 equipamentos que compõem a frota/equipamentos do  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os  veículos  e  a  relação  de  equipamentos  que  fazem  parte  do  objeto  do 
 contrato  são  aqueles  listados  no  Anexo  I  do  Termo  de  Referência  -  ANEXO  I 
 deste contrato. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO - DOS ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES 

 É  facultado  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  fazer  acréscimos  ou 
 supressões  nas  quantidades  inicialmente  previstas,  até  o  limite  de  25%  (vinte  e 
 cinco  por  cento)  do  valor  inicial  da  contratação,  nas  mesmas  condições  propostas, 
 na  forma  do  parágrafo  1º  do  art.  65  da  Lei  nº  8.666/93,  observando-se  o  disposto 
 no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 

 CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES  E  QUANTITATIVOS  DOS 
 SERVIÇOS 

 A  contratação  pretendida  objetiva  atender  aos  itens  listados  abaixo, 
 nos  termos  do  tópico  3  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I  do  presente 
 instrumento: 

 a)  Manutenção mecânica preventiva e corretiva 
 b)  Manutenção de garantia de fábrica 
 c)  Manutenção de veículos envolvidos em danos por acidentes ou incidentes. 
 d)  Manutenção elétrica. 
 e)  Serviço  de  guincho,  com  transporte  em  caminhão  plataforma  e  socorro 

 mecânico. 
 f)  Serviço de lanternagem e funilaria. 
 g)  Serviço de pintura 
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 h)  Serviço de estofagem. 
 i)  Serviços  de  alinhamento  de  direção  e  suspensão  (cáster,  cambagem, 

 convergência  e  divergência),  desempeno  de  rodas,  balanceamento, 
 simples e computadorizado. 

 j)  Serviços  de  chaveiro  automotivo,  incluindo  fornecimento  de  chaves, 
 decodificação e cartões de ignição automotiva. 

 k)  Serviços de manutenção de ar condicionado automotivo. 
 l)  Fornecimento  de  toda  e  qualquer  peça  necessária  ao  uso  regular  do 

 veículo e/ou equipamento. 
 m)  Fornecimento de todo e qualquer componente e/ou acessório automotivo. 
 n)  Fornecimento de placas de identificação veicular. 
 o)  Serviços  de  reparo  e  substituição  de  acessórios  veiculares  policiais 

 luminosos e sonoros 
 p)  Serviços  de  plotagem,  adesivagem  e  envelopamento  nos  padrões  do  TRT 

 21,  inclusive  com  fornecimento  de  material  adesivo,  ou  imantado,  utilizado 
 nos veículos. 

 q)  Serviços de lavagem, aspiração, lubrificação, polimento e cristalização. 
 r)  Serviços,  materiais  e  peças  de  borracharia  em  geral,  incluindo 

 fornecimento de pneus. 
 s)  Serviços  de  vidraçaria  em  geral,  incluindo  colocação  e  retirada  de  películas 

 de controle solar. 
 t)  Todo  e  qualquer  serviço,  material,  peça,  acessório  ou  componente  que, 

 embora  não  explicitamente  especificado  no  Termo  de  Referência  –  Anexo  I 
 deste  instrumento,  faça-se  necessário  ao  perfeito  reparo  do  veículo  e/ou 
 equipamento. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  prestação  dos  serviços  e  fornecimento  de  peças  acima  descritas 
 deverá  atender  à  atual  frota  oficial  do  CONTRATANTE  ,  bem  como  outros 
 equipamentos,  conforme  relação  constante  do  Anexo  I  do  Termo  de  Referência  - 
 Anexo  I  deste  contrato,  e  outros  veículos  e  equipamentos  que  porventura  possam 
 vir a ser incorporados posteriormente à presente contratação. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Deverão  ser  observados  os  critérios  de  sustentabilidade  listados  no 
 tópico  4  do Termo de Referência – Anexo I do presente  instrumento. 

 CLÁUSULA  TERCEIRA  –  DAS  CONDIÇÕES  GERAIS  DE  PRESTAÇÃO  DOS 
 SERVIÇOS 

 A  CONTRATADA  deverá  dispor  de  ampla  rede  de  estabelecimentos 
 conveniados  (borracharias,  lava  jatos,  concessionárias,  oficinas  automotivas, 
 autopeças  e  serviços  de  guincho)  em  todo  o  estado  do  Rio  Grande  do  Norte, 
 devendo  promover  o  credenciamento  de  outros,  a  pedido  do  CONTRATANTE  ,  em 
 função  das  necessidades  que  se  fizerem  presentes,  como  concessionárias 
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 autorizadas  para  revisões  e  manutenção  de  garantia  de  veículos  novos  que 
 venham  a  ser  adquiridos,sempre  conexas  aos  interesses  públicos,  para  fins  de 
 prestação  de  serviços  gerais  de  mecânica,  elétrica,  funilaria,  suspensão,  pintura, 
 lubrificantes,  filtros,  vidraçaria,capotaria,  tapeçaria,  borracharia,  retífica,  pneus, 
 alinhamento,  balanceamento,refrigeração,  serviços  de  chaveiro  e  fornecimento  de 
 peças  e  acessórios  em  geral,  tudo  nos  termos  do  tópico  5  do  Termo  de  Referência 
 –  Anexo  I  do  presente  instrumento,  considerando,  dentre  outras  condições,  as 
 seguintes: 

 a)  Manutenção  Preventiva  -  compreende  todos  os  serviços,  exemplificados  no 
 tópico  5.1  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I  deste  instrumento,  executáveis 
 em  oficinas  mecânicas  reparadoras  ou  concessionárias  de  automóveis, 
 obedecendo-se  às  recomendações  do  fabricante  do  veículo  e/ou  as 
 recomendações da equipe do Setor de Transporte do TRT21; 

 b)  Manutenção  corretiva  ou  pesada  -  compreende  todos  os  serviços, 
 exemplificados  no  tópico  5.2  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I  deste 
 instrumento,  executáveis  em  oficinas  mecânicas  reparadoras  ou 
 concessionárias  de  automóveis,  que  venham  a  ocorrer  fora  dos  períodos 
 estabelecidos  para  execução  das  manutenções  preventivas,  para  correções 
 de  defeitos  aleatórios  resultantes  de  desgaste  e/ou  deficiências  de  operação, 
 manutenção  e  fabricação,  garantindo  a  operacionalidade  do  veículo,  além  de 
 preservar a segurança de pessoas e materiais; 

 c)  Reboque  de  veículos  (Assistência  24  horas)  em  caso  de  acidente  ou  pane, 
 no estado do Rio Grande do Norte; 

 d)  A  rede  credenciada  deverá  ser  suficiente  para  o  pleno  atendimento  da 
 demanda  de  serviços  de  manutenção  de  serviços  em  todo  Estado  do  Rio 
 Grande  do  Norte,  contendo  obrigatoriamente,  o  mínimo  de  um 
 estabelecimento  credenciado  em  cada  seguimento  de  autopeças,  oficinas 
 mecânicas,  borracharias,  concessionárias  e  serviços  de  guincho  de  veículos, 
 injeção  eletrônica,  elétrica,  ar  condicionado,  lava  jato,  lanternagem  e 
 pintura,pneus  entre  outros  seguimentos  considerados  necessários  para 
 atender às demandas deste Tribunal. 

 e)  Treinamento  de  todos  os  gestores  e  usuários  envolvidos  na  utilização  da 
 solução  proposta,  a  serem  realizados  nas  instalações  do  CONTRATANTE  ,  no 
 prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  contados  a  partir  da  data  da  entrega  dos 
 dados cadastrais dos usuários; 

 f)  A  CONTRATADA  deverá  tornar  disponível  ao  CONTRATANTE  ,  sendo 
 considerado  como  base  operacional  o  TRT21,  sistema  em  ambiente  web,  de 
 gerenciamento  de  serviços,  cuja  tecnologia  possibilite/forneça  um  perfil 
 mínimo  de  funcionalidade,  conforme  descrito  nos  itens  constantes  do  tópico 
 5.7  do Termo de Referência - Anexo I do presente instrumento. 
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 g)  O  sistema  deverá  registrar  e  armazenar  todos  os  dados  da  vida  mecânica  do 
 veículo,  e  cada  operação  ,  obedecendo  aos  critérios  determinados  no  tópico 
 5.8  do termo de Referência – Anexo I do presente instrumento; 

 h)  O  sistema  deverá  emitir  relatórios  gerenciais,  financeiros  e  operacionais,  nos 
 termos  descritos  nos  tópico  5.9,  5.10,  5.11  e  5.12  do  Termo  de  Referência  - 
 Anexo I do presente instrumento; 

 i)  A  CONTRATADA  deverá  Disponibilizar  acesso  ao  Sistema  AUDATEX 
 MOLICAR  ou  outro  instrumento  hábil  similar,  composta  por  uma  ferramenta 
 que  possibilita  ao  gestor/fiscal  efetuar  consulta  on-line,  TANTO  À  TABELA  DE 
 PREÇOS  DOS  FABRICANTES  DE  PEÇAS,  QUANTO  À  TABELA  DE 
 TEMPOS  DE  MÃO  DE  OBRA  PADRÃO  (TABELA  TEMPÁRIA),  conforme 
 informação  técnica  do  Sindicato  da  Indústria  e  Reparação  de  Veículos  e 
 Acessórios,  nos  termos  dos  tópicos  5.13  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I 
 do presente instrumento. 

 j)  A  CONTRATADA  deverá  tornar  disponíveis  sistemas  tecnológicos  de 
 intendência,  fornecendo  serviços  de  gerenciamento  informatizado,  com 
 metodologia  de  cadastramento,  controle  e  logística,  nos  termos  dos  tópicos 
 5.20,  5.21,  5.22,  5.23,  5.24  e  5.25  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I  do 
 presente instrumento; 

 k)  A  CONTRATADA  deverá  cadastrar  oficinas,  nos  termos  dos  tópicos  5.26  a 
 5.30  do Termo de Referência - Anexo I do presente  instrumento; 

 l)  Todos  os  serviços  executados  ou  materiais  fornecidos  pelas  oficinas  e 
 concessionárias  conveniadas  pela  CONTRATADA  ,  estarão  sujeitos  à 
 aceitação  do  CONTRATANTE  ,  que  aferirá  se  satisfazem  o  padrão  de 
 qualidade desejável e necessário, em cada caso; 

 m)  Em  caso  de  não  aceitação  dos  serviços/materiais  pelo  fiscal  do  contrato,  as 
 oficinas  concessionárias  conveniadas  pela  Contratada,  obrigar-se-ão  a  fazer 
 os  serviços,  bem  como  providenciar  a  substituição  das  peças,  materiais  ou 
 acessórios,  arcando  com  todas  as  despesas  decorrentes,  devendo  tomar 
 estas  providências  tão  logo  sejam  comunicadas  acerca  da  não  aceitação 
 pelo Fiscal do Contrato. 

 n)  As  oficinas  integrantes  da  rede  conveniada  deverão  ter  como  limite  máximo 
 de  preço,  para  peças  e  acessórios  genuínos  que  possuam  código  da 
 montadora  (número  de  peça),  os  constantes  da  tabela  de  preços  oficial  da 
 montadora do veículo para o qual o material está sendo adquirido; 

 o)  O  CONTRATANTE  deverá  adquirir  as  peças  ou  acessórios  atentando  para  o 
 melhor  preço  ofertado  pela  rede  credenciada,  sendo  considerada  como 
 critério  a  proximidade  do  local  onde  o  serviço  será  executado,  avaliando-se  o 
 custo/benefício. 
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 p)  No  caso  de  comprovada  a  necessidade  de  aquisição  de  peça  ou  acessório 
 original  (material  com  as  mesmas  características,  especificações  da  genuína) 
 o  limite  máximo  de  preço  será  o  do  sistema  de  tabelas  previsto  no  tópico 
 5.13  ., do Termo de Referência – Anexo I do presente  instrumento. 

 q)  A  base  do  cálculo  do  preço  praticado  para  prestação  de  serviços  de 
 mecânica,  elétrica,  lanternagem,  alinhamento  e  balanceamento  e  outros 
 deverá  ser  de  acordo  com  o  tempo  para  a  execução  do  serviço  constante  da 
 Tabela  de  Tempos  Padrão  de  Reparos  adotados  pela  montadora  de  acordo 
 com  o  modelo  do  veículo  (código,  descrição  e  tempo  padrão  de  execução  do 
 serviço),  conforme  sistema  de  tabelas  previsto  no  tópico  5.13.  do  Termo  de 
 Referência - Anexo I do presente instrumento, conferidos pelo fiscal contrato. 

 r)  Todos  os  estabelecimentos  integrantes  da  rede  credenciada  da  Contratada 
 deverão  ser  por  estes  reembolsados,  inexistindo  qualquer  vínculo  ou 
 obrigações financeiras entre o CONTRATANTE e tais prestadores de serviço. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  prazos  para  execução  das  manutenções/reparos  necessários  nos 
 veículos,  nacionais  ou  importados,  devem  ser  estabelecidos  de  comum  acordo 
 com  a  CONTRATADA  ,  levando-se  em  consideração  o  grau  de  avaria  nos 
 mesmos,  porém  os  serviços  de  pequena  monta  (manutenções  preventivas) 
 deverão  ser  efetuados  sempre  dentro  de  um  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias 
 úteis  ,  não  podendo  o  prazo  para  a  manutenção  corretiva  ser  superior  a  5 
 (cinco)  dias  úteis,  sendo  o  marco  inicial  de  contagem  dos  prazos  a  autorização 
 do  serviço,  sem  prejuízo  aos  serviços  de  maior  durabilidade,  tudo  nos  termos  do 
 tópico  5.14  do Termo de Referência - Anexo I deste  contrato. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 A  efetiva  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  de  manutenção 
 dos  veículos,  com  fornecimento  de  peças,  deverá  dar-se  num  prazo  máximo  de 
 20  (vinte)  dias,  a  contar  da  assinatura  do  contrato,  incluindo  o  acesso  a  todos  os 
 recursos  tecnológicos  e  ferramentais  necessários  à  plena  utilização  dos  sistemas 
 web da  CONTRATADA  pelos servidores autorizados vinculados  ao contratante. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 O  prazo  para  atendimento  e  solução  de  problemas  técnicos  no  sistema 
 da  CONTRATADA  ,  utilizado  no  atendimento  às  demandas  do  CONTRATANTE 
 não  deverá  ser  superior  a  1  (um)  dia  útil,  a  partir  do  recebimento  da  comunicação 
 formal do fato à empresa. 

 PARÁGRAFO QUARTO 
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 A  contratada  deverá  disponibilizar,  em  até  20  (vinte)  dias  após  a  assinatura 
 do  contrato,  no  mínimo,  40  (quarenta)  prestadores  de  serviços  de  manutenção 
 preventiva  e  corretiva  de  veículos,  distribuídos  nos  diversos  seguimentos,  na 
 Região Metropolitana de Natal. 

 CLÁUSULA  QUARTA -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO 

 A  execução  dos  serviços  e  o  seu  recebimento  deverão  ser  realizados  na 
 forma constante do  item 6  do Termo de Referência -  Anexo I deste contrato. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  execução  dos  serviços  será  iniciada  em  no  máximo  20  (vinte)  dias  após 
 a assinatura do presente instrumento. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 O  recebimento  provisório  se  dará  por  meio  do  recebimento  das  Notas 
 Fiscais  (fisicamente  ou  por  meio  eletrônico),  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  do 
 seu  recebimento,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua  conformidade  com  as 
 especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste contrato. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 O  recebimento  definitivo  dos  objetos  contratados  se  dará,  em  um  prazo 
 máximo  de  15  (quinze)  dias,  contados  do  recebimento  provisório,  mediante  termo 
 circunstanciado,  após  a  verificação  da  conformidade  com  a  especificação 
 constante  no  Termo  de  referência  -  Anexo  I  deste  contrato,  conforme  estabelecido 
 no seu tópico  6.3  . 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em 
 desacordo  com  as  especificações  constantes  no  Termo  de  Referência  e  na 
 proposta,  devendo  ser  corrigidos/refeitos/substituídos  no  prazo  de  15  (quinze) 
 dias  úteis,  às  custas  da  CONTRATADA  ,  sem  prejuízo  da  aplicação  de 
 penalidades. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Caso  as  verificações  sejam  insatisfatórias,  lavrar-se-á  Termo  de 
 Recusa  e  Devolução,  no  qual  serão  registradas  as  desconformidades  com  as 
 especificações no termo. 

 PARÁGRAFO SEXTO 
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 Caso  a  substituição  não  ocorra  no  prazo  definido  pelo  CONTRATANTE 
 a  partir  da  notificação,  ou  caso  os  novos  materiais  também  sejam  rejeitados, 
 estará  a  CONTRATADA  incorrendo  em  atraso  na  entrega,  estando  sujeita  à 
 aplicação  das  penalidades.  Os  custos  da  substituição  dos  materiais  rejeitados 
 correrão exclusivamente à conta da  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO SÉTIMO 

 O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a 
 responsabilidade  da  CONTRATADA  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta 
 execução do contrato. 

 CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS 

 Os  serviços  de  garantia  contratados  deverão  ser  prestados  na  forma 
 constante do  item 6.6  do Termo de Referência - Anexo  I deste contrato, sendo: 

 a)  Serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  -  03  (três)  meses 
 contados  da  efetiva  prestação  dos  serviços,  conforme  lançamento 
 constante da Ordem de Serviço extraída do sistema; 

 b)  Serviços  de  alinhamento  de  direção  e  balanceamento  -  03  (três) 
 meses  contados  da  efetiva  prestação  dos  serviços,  conforme  lançamento 
 constante da Ordem de Serviço extraída do sistema; 

 c)  Serviços  de  lanternagem  e  pintura  -  12  (doze)  meses  contados  da 
 efetiva  prestação  dos  serviços,  conforme  lançamento  constante  da  Ordem 
 de Serviço extraída do sistema; 

 d)  Peças,  componentes  e  acessórios  -  03  (três)  meses  contados  da  data 
 da  efetiva  instalação  no  veículo,  conforme  lançamento  constante  da  Ordem 
 de Serviço extraída do sistema; 

 e)  Serviços  em  motor,  câmbio  e  suspensão  -  08  (oito)  meses  ou 
 15.000Km,  ou  o  que  ocorrer  primeiro,  contados  a  partir  da  data  da 
 efetiva  prestação  dos  serviços,  conforme  lançamento  constante  da  Ordem 
 de Serviço extraída do sistema. 

 CLÁUSULA SEXTA - DOS VALORES DO CONTRATO 

 O  valor  mensal  estimado  do  presente  contrato  é  de  R$ 
 XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 O  valor  anual  estimado  do  presente  contrato  é  de  R$ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  valores  mensais  do  aludido  contrato  correspondem  ao  valor  dos 
 produtos/mão  de  obra  efetivamente  utilizados  na  prestação  dos  serviços  de 
 manutenção  em  geral  preventiva  e  corretiva,  incluindo  o  fornecimento  de  peças  e 
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 acessórios,  acrescidos  do  valor  da  taxa  de  administração  de 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os  valores  dos  materiais  (peças  e  acessórios)  deverão  observar  os 
 valores  contidos  no  sistema  de  tabelas  previstos  no  tópico  5.13  do  Termo  de 
 Referência – Anexo I deste contrato. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Incluídos  na  Taxa  de  Administração  estão  todos  os  impostos,  taxas, 
 encargos  sociais,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais  e  comerciais, 
 bem  como  outras  despesas  e  custos  diretos  e  indiretos,  indispensáveis  ao  perfeito 
 cumprimento  das  obrigações  decorrentes  deste  contrato,  que  correrão  por  conta 
 da  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 Os  valores  mensais  e  anuais  deste  Contrato  são  meramente 
 estimativos,  não  podendo  ser  exigido  ou  considerado  como  referencial  para 
 pagamento,  podendo,  ainda,  sofrer  acréscimos  ou  supressões,  em  função  da 
 necessidade  do  CONTRATANTE  ,  sem  que  isso  se  constitua  motivo  para  qualquer 
 indenização à  CONTRATADA  . 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos, 
 bem  como  a  superveniência  de  disposições  legais,  quando  ocorridas  após  a  data 
 da  apresentação  da  proposta,  de  comprovada  repercussão  no  percentual 
 contratado, implicará a revisão desse para mais ou menos, conforme o caso. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 Não será permitido reajuste sobre a taxa de administração. 

 CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 O  pagamento  será  efetuado  na  conta  bancária  fornecida  pela  empresa, 
 em  até  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  definitivo  do  objeto,  nos  termos  do 
 subitem  13.1  do Termo de Referência – Anexo I deste  contrato. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  pagamentos  serão  realizados  desde  que  a  CONTRATADA  efetue 
 as  cobranças  de  forma  a  permitir  o  cumprimento  das  exigências  legais, 
 principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
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 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  CONTRATADA  enquanto 
 houver  pendência  de  quitação  de  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade 
 ou  inadimplência  contratual,  ressalvando-se  o  disposto  no  Parágrafo  Terceiro 
 desta cláusula. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Fica  assegurado  ao  CONTRATANTE  o  direito  de  deduzir  do 
 pagamento  devido  à  CONTRATADA  as  importâncias  correspondentes  a  multas, 
 faltas  ou  débitos  a  que  porventura  tiver  dado  causa,  mediante  oportunidade  de 
 contraditório e ampla defesa à  CONTRATADA. 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 Sobre  o  valor  faturado  será  retido  na  fonte,  quando  for  o  caso,  o 
 correspondente a: 
 I  -  Imposto  de  Renda  das  Pessoas  Jurídicas  -  IRPJ,  Contribuição  Social  sobre  o 
 Lucro  Líquido  -  CSLL,  Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  - 
 COFINS,  e  Contribuição  para  os  Programas  de  Integração  Social  e  de  Formação 
 do  Patrimônio  do  Servidor  Público  -  PIS-PASEP,  na  forma  da  Instrução  Normativa 
 RFB  nº  1.234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  conforme  determina  o  art.  64  da  Lei  nº 
 9.430, de 27/12/96; 
 II  -  Contribuição  Previdenciária,  correspondente  a  11%  (onze  por  cento),  na  forma 
 da  Instrução  Normativa  RFB  nº  971,  de  13  de  novembro  de  2009,  conforme 
 determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
 III  -  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  ISSQN,  na  forma  da  Lei 
 Complementar  nº  116,  de  31  de  julho  de  2013,  combinada  com  a  legislação 
 municipal e/ou distrital sobre o tema. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 As  empresas  optantes  pelo  SIMPLES  (Sistema  Integrado  de 
 Pagamentos  de  Impostos  e  Contribuições)  não  sofrerão  a  retenção  na  fonte  dos 
 valores  acima  citados  (exceto  o  ISSQN),  devendo  apresentar,  para  fins  de 
 comprovação  da  condição  de  optante,  cópia  do  Termo  de  Opção  e  a  declaração 
 em  duas  vias,  assinadas  pelo  representante  legal,  no  ato  de  assinatura  do 
 contrato  e  nas  prorrogações  contratuais,  e  sempre  que  a  Administração  solicitar 
 para  fins  da  referida  comprovação,  podendo  ser  utilizado  também,  a  consulta  ao 
 Portal do Simples. 

 PARÁGRAFO SEXTO 
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 A  regularidade  fiscal  e  trabalhista  traduz-se  na  detenção  das  seguintes 
 certidões atualizadas: 
 I  -  CRF  (Certificado  de  Regularidade  de  Situação  junto  ao  FGTS,  emitido  pela 
 CEF); 
 II  -  Certidão  Conjunta  de  Quitação  de  Tributos  Federais  e  Negativa  da  Dívida 
 Ativa  da  União,  abrangendo  inclusive  as  contribuições  sociais  previstas  nas 
 alíneas  "a"  a  "d"  do  Parágrafo  Único  do  art.  11  da  Lei  nº  8.212,  de  24  de  Julho  de 
 1991; 
 III  -  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 IV  -  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 V  -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT  (Lei  nº 12.440/2011). 

 PARÁGRAFO SÉTIMO 

 O  CONTRATANTE  também  poderá  verificar  a  situação  do  fornecedor 
 por  meio  de  consulta  online  no  SICAF,  cujo  resultado  será  impresso  e  juntado  aos 
 autos. 

 PARÁGRAFO OITAVO 

 Qualquer  atraso  ocorrido  na  apresentação  da  fatura  ou  nota  fiscal,  ou 
 dos  documentos  exigidos  como  condição  para  pagamento  por  parte  da 
 CONTRATADA  importará  em  prorrogação  automática  do  prazo  de  vencimento  da 
 obrigação do  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO NONO 

 No  caso  de  eventual  atraso  de  pagamento  desde  que  a  CONTRATADA 
 não  tenha  concorrido  de  alguma  forma  para  isso  serão  devidos  pelo 
 CONTRATANTE  encargos  moratórios,  à  taxa  nominal  de  6%  (seis  por  cento)  ao 
 ano),  capitalizados  diariamente  em  regime  de  Juros  simples.  O  valor  dos 
 encargos será calculado pela fórmula: 

 EM = I x N x VP, onde: 
 EM = Encargos moratórios devidos; 
 N  =  Números  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  data 

 do efetivo pagamento; 
 | = índice de compensação financeira = 0,00016438; e 
 VP = Valor da prestação em atraso. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO 

 Os  valores  das  multas  porventura  aplicadas  serão  descontados  dos 
 pagamentos  a  que  fizer  jus  a  CONTRATADA  ,  ou  da  garantia  prestada  na  forma 
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 prevista  na  Cláusula  Décima  Terceira  deste  contrato,  ou,  ainda,  cobradas 
 diretamente da  CONTRATADA  , amigável ou judicialmente. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

 A  retenção  do  valor  da  multa  presumida  poderá  ser  feita  cautelarmente 
 pela Administração quando da instauração do processo administrativo. 

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Constituem  obrigações  da  CONTRATADA  ,  as  previstas  no  item  8  do 
 Termo  de  Referência  e  no  presente  contrato,  afora  outras  que  por  lei  lhe 
 couberem, as seguintes: 

 I -  Designar  formalmente  (mediante  comunicação  escrita)  preposto 
 responsável por representar a contratada antes do início da execução contratual; 
 II -  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento 
 dos  quantitativos  de  sua  proposta,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto 
 inicialmente  em  sua  proposta  não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  ao  objeto 
 da  licitação,  exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos  incisos  do  § 
 1º do art. 57 da Lei nº8.666, de 1993; 
 III -  Submeter  à  aprovação  do  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  1  (um) 
 dia  contado  do  ingresso  dos  veículos  na  Oficina,  os  orçamentos  solicitados, 
 discriminando  de  forma  clara,  padronizada  e  detalhada  os  serviços  a  serem 
 executados  bem  como  as  peças,componentes,  acessórios  e  materiais  a  serem 
 fornecidos,  observando,  na  formulação  dos  preços,  os  valores  compatíveis  com  o 
 mercado  (Tabela  AUDATEX)  e  não  superiores  aos  preços  da  Tabela  Oficial  de 
 Peças das montadoras e/ou dos fabricantes. 
 IV -  Fornecer,  quando  solicitado  pelo  CONTRATANTE,  laudo  técnico 
 concernente  às  condições  de  veículos  ou  componentes  que  o  integrem,  no  prazo 
 de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da solicitação; 
 V -  Fornecer  em  mídia  (software),  em  até  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da 
 data  de  assinatura  do  Contrato,  sempre  que  ocorrer  modificações  ou  quando 
 solicitado,  a  Tabela  de  Preços  das  peças  e  acessórios  do  fabricante  e  a  Tabela 
 Padrão de quantificativo de mão de obra; 
 VI -  Repassar  às  empresas  credenciadas  os  valores  referentes  a  qualquer 
 produto  ou  serviço  consumido  pelo  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  30 
 (trinta)  dias  corridos,  após  o  pagamento  realizado  pelo  CONTRATANTE  à 
 CONTRATADA 
 VII -  Apresentar  ao  CONTRATANTE,  mensalmente,  uma  declaração  de 
 realização  dos  repasses  previstos  no  Inciso  anterior,  juntamente  com  a  nota  fiscal 
 do  mês  subsequente  ao  mês  do  efetivo  crédito  do  pagamento  realizado  pelo 
 CONTRATANTE,  contendo  a  relação  das  empresas  credoras  e  as  respectivas 
 datas do repasse. 
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 VIII -  Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do 
 objeto,  de  acordo  com  os  artigos  14  e  17  a  27,  do  Código  de  Defesa  do 
 Consumidor  (Lei  nº  8.078,  de  1990),  ficando  o  CONTRATANTE  autorizado  a 
 descontar  da  garantia,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à 
 CONTRATADA  , o valor correspondente aos danos sofridos; 
 IX -  Executar  o  serviço  atendendo  aos  parâmetros  definidos  pelas  normas  da 
 ABNT  -  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,  ou,  na  falta  destas,  de  acordo 
 com normas plenamente reconhecidas pelo fabricante; 
 X -  Respeitar  e  fazer  cumprir  a  legislação  de  proteção  ao  meio  ambiente, 
 previstas nas normas regulamentadoras pertinentes 
 XI -  Respeitar  as  Normas  Brasileiras  -  NBR  publicadas  pela  Associação 
 Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 XII -  Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  qualquer  outra  operação 
 financeira,  sem  prévia  e  expressa  anuência  do  CONTRATANTE  ,  sob  a  pena  de 
 rescisão contratual; 
 XIII -  Apresentar  Notas  Fiscais  dos  serviços  prestados  e  do  fornecimento  de 
 materiais  (peças)  e  acessórios  sem  conter  rasuras  ou  imperfeições,  ou 
 discrepâncias dos valores e descrições dos orçamentos; 
 XIV -  Comunicar  imediatamente  ao  CONTRATANTE  quaisquer  alterações 
 ocorridas no endereço, telefone, conta bancária e outros julgados necessários; 
 XV -  Assumir  inteira  responsabilidade  técnica  pela  execução  dos  serviços  de 
 manutenção e assistência técnica; 
 XVI -  Registrar  as  ocorrências  em  sistema/formulário  próprio,  onde  constem,  no 
 mínimo,  as  informações  contidas  no  tópico  8.26  do  Termo  de  Referência  –  Anexo 
 I deste Contrato; 
 XVII -  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no 
 total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou 
 incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 XVIII -  Caso  seja  optante  do  SIMPLES  (Sistema  Integrado  de  Pagamentos 
 de  Impostos  e  Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte), 
 apresentar  para  fins  de  comprovação  dessa  condição,  cópia  do  Termo  de  Opção 
 e  a  declaração  em  duas  vias,  assinadas  pelo  representante  legal,  tanto  no 
 momento da assinatura do contrato, quanto em cada eventual prorrogação; 
 XIX -  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  e  indiretas,  tais  como: 
 transportes,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de 
 classe,  indenizações  e  quaisquer  outras  que  porventura  existam  ou  venham  a  ser 
 criadas e exigidas pela Administração Pública; 
 XX -  Utilizar  material  dentro  das  normas  fitossanitárias  e  de  acordo  com  os 
 padrões  recomendados  pela  IN  SLTI/MPOG  nº  01/2010,  de  19/01/2010,  que 
 dispõe  sobre  os  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens, 
 contratação  de  serviços  ou  obras  pela  Administração  Pública  Federal  direta, 
 autárquica e fundacional. 
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 XXI -  Responder  integralmente  pelos  danos  comprovadamente  causados 
 diretamente  ao  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo 
 na execução do contrato; 
 XXII -  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
 obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas 
 na licitação; 
 XXIII -  Zelar  pela  boa  execução  do  contrato,  realizando  os  serviços  com 
 integral  observância  às  suas  disposições,  comunicando  ao  CONTRATANTE  , 
 quando  solicitado,  por  escrito  e  em  tempo  hábil,  quaisquer  problemas 
 relacionados à execução do contrato; 
 XXIV -  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  necessários  à  Fiscalização  do 
 contrato,  cujas  reclamações  se  obriga  a  atender  nos  termos  das  obrigações 
 assumidas neste contrato; 
 XXV -  Acatar  as  exigências  dos  poderes  públicos  e  pagar,  a  suas  expensas,  as 
 multas  que  lhe  sejam  impostas  pelas  autoridades,  respeitado  o  disposto  neste 
 contrato, mediante contraditório e ampla defesa; 
 XXVI -  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou 
 supressões  que  se  fizerem  necessários  no  montante  de  até  25%  (vinte  e  cinco 
 por  cento)  do  valor  do  contrato,  na  forma  do  parágrafo  1º  do  art.  65  da  Lei  nº 
 8.666/93, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do referido artigo; 
 XXVII -  Abster-se  de  contratar  para  atuarem  neste  contrato  empregados  que 
 sejam  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade, 
 até  o  terceiro  grau  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de 
 assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  TRT  da  21ª  Região  (art.  3º 
 da  Resolução  nº  07/2005,  com  a  nova  redação  que  lhe  foi  dada  pela  Resolução  nº 
 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça); 
 XXVIII -  Abster-se  de  colocar  à  disposição  do  CONTRATANTE  ,  para  o 
 exercício  de  funções  de  chefia,  pessoas  que  incidam  na  vedação  dos  artigos  1º  e 
 2º  da  Resolução  nº  156/2012  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (art.  4º  da 
 Resolução 156/12 – CNJ); 
 XXIX -  Manter-se,  durante  a  vigência  do  contrato,  livre  de  inscrição  no 
 cadastro  de  empregadores  flagrados  explorando  trabalhadores  em  condições 
 análogas  às  de  escravo,  instituído  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  por 
 meio da Portaria nº 540/2004; 
 XXX -  Não  ser  condenada,  a  CONTRATADA  ou  seus  dirigentes,  por  infringir  as 
 leis  de  combate  à  discriminação  de  raça  ou  de  gênero,  ao  trabalho  infantil  e  ao 
 trabalho  escravo,  em  afronta  a  previsão  dos  artigos  1°  e  170  da  Constituição 
 Federal  de  1988;  do  artigo  149  do  Código  Penal  Brasileiro;  do  Decreto  n° 
 5.017/2004  (promulga  o  Protocolo  de  Palermo)  e  das  Convenções  da 
 Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 29 e nº 105; 
 XXXI -  Não  possuir  em  seu  quadro  de  pessoal  menor  de  18  (dezoito)  anos 
 em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  ou  menor  de  16  (dezesseis)  anos  em 
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 qualquer  trabalho,  podendo  empregar  menor,  a  partir  de  14  (catorze)  anos,  na 
 condição de aprendiz (Lei nº 9.854/99). 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Além  das  obrigações  acima,  a  CONTRATADA  obriga-se  a  prestar  o 
 objeto  de  acordo  com  as  condições  previstas  neste  contrato,  cabendo-lhe  total  e 
 exclusiva  responsabilidade  pela  condução  e  coordenação  das  atividades,  além  de 
 atender  integralmente  a  toda  a  legislação  que  rege  os  negócios  jurídicos 
 contratados  e  que  lhe  atribua  responsabilidades,  com  ênfase  na  previdenciária, 
 trabalhista,  tributária  e  cível.  Obriga-se,  também,  a  reembolsar  o  CONTRATANTE 
 de todas as despesas que ele tiver decorrentes de: 

 I  –  Reconhecimento  judicial  da  subsidiariedade  no  cumprimento  das  obrigações 
 trabalhistas da  CONTRATADA  ; 
 II  –  Reconhecimento  judicial  de  solidariedade  no  cumprimento  das  obrigações 
 previdenciárias da  CONTRATADA  ; 
 III  –  Indenização,  inclusive  a  terceiros,  em  consequência  de  eventuais  danos, 
 materiais  ou  institucionais,  causados  pela  CONTRATADA  ou  seus  prepostos, 
 empregados ou não, quando da execução do contrato. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 A  não  manutenção  de  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação 
 exigidas  na  licitação  durante  a  execução  do  contrato  ensejará  sua  rescisão,  além 
 da aplicação das penalidades previstas. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Na  situação  a  que  se  refere  o  Parágrafo  Segundo  desta  cláusula,  o 
 CONTRATANTE  poderá  conceder  um  prazo  para  que  a  CONTRATADA  regularize 
 suas  obrigações  trabalhistas  ou  suas  condições  de  habilitação,  quando  não 
 identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 As  partes  poderão,  de  forma  fundamentada,  solicitar,  entre  si,  a  adoção 
 de  providências  que  julguem  necessárias  à  correta  execução  do  contrato  e/ou  que 
 venham  a  desobstruir  sua  realização  e  a  proteger  o  patrimônio  institucional  ou 
 material de uma ou de ambas as partes. 

 CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 São  obrigações  de  exclusiva  conta  e  responsabilidade  do 
 CONTRATANTE  ,  além  das  constantes  no  item  11  do  Termo  de  Referência  e  no 
 presente contrato, afora outras que por lei lhe couberem, as abaixo relacionadas: 
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 I -  Autorizar  a  execução  dos  serviços  e  o  fornecimento  de  peças,  após  análise 
 e aprovação do orçamento conforme item 8.9 do Termo de Referência - Anexo I. 
 II -  Designar,  formalmente,  em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  67  da  Lei 
 8.666/93,  representantes  responsáveis  pela  fiscalização  e  acompanhamento  do 
 contrato,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade  da  CONTRATADA  perante  o 
 CONTRATANTE  ou para com terceiros; 
 III -  Fiscalizar,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade  da  CONTRATADA 
 perante  o  CONTRATANTE  ou  para  com  terceiros,  a  execução  do  presente 
 contrato; 
 IV -  Proporcionar  todas  as  condições  indispensáveis  à  boa  execução  dos 
 serviços,  comunicando  à  CONTRATADA  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada 
 com  a  execução  dos  serviços,  inclusive  conduzir,  quando  necessário,  os  técnicos 
 da  CONTRATADA  , às garagens do TRT onde se encontram  os veículos; 
 V -  Receber  os  serviços  mediante  termo  de  recebimento  e  em  conformidade 
 com a legislação; 
 VI -  Atestar as notas fiscais ou faturas da contratada; 
 VII -  Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 
 VIII -  Encaminhar  à  Coordenadoria  de  Orçamentos  e  Finanças  (COF) 
 documentação  que  relacione  as  importâncias  relativas  a  multas  aplicadas  contra  a 
 CONTRATADA  ; 
 IX -  Fornecer  atestados  de  capacidade  técnica  quando  solicitado,  desde  que 
 atendidas às obrigações contratuais. 
 X -  Notificar  a  CONTRATADA  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais 
 imperfeições  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua 
 correção; 

 CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  -  DA  ADEQUAÇÃO  À  LEI  GERAL  DE 
 PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD 

 A  CONTRATADA  e  seus  empregados  se  obrigam  a  atuar  no  presente 
 contrato  em  conformidade  com  a  legislação  vigente  sobre  Proteção  de  Dados 
 Pessoais  e  as  determinações  de  órgãos  reguladores/fiscalizadores  sobre  a 
 matéria,  em  especial  a  Lei  13.709/2018  e  a  Política  de  Privacidade  e  Proteção  de 
 Dados  Pessoais  do  CONTRATANTE  ,  regulamentado  pelo  Ato  TRT21-GP  n° 
 185/2021. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 No manuseio dos dados a  CONTRATADA  deverá: 

 I  -  Tratar  os  dados  pessoais  a  que  tiver  acesso  em  conformidade  com  o  disposto 
 no  caput  desta  cláusula,  e,  na  eventualidade  da  impossibilidade  do  cumprimento 
 destas  obrigações,  por  qualquer  razão,  concordar  em  informar  formalmente  este 
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 fato  imediatamente  ao  CONTRATANTE  ,  o  qual  se  reserva  no  direito  de  rescindir  o 
 contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo; 
 II  -  Manter  e  utilizar  todas  as  medidas  de  segurança  administrativas,  técnicas  e 
 físicas  apropriadas  e  suficientes  para  proteger  a  confidencialidade  e  integridade 
 de  todos  os  dados  pessoais  mantidos  ou  consultados/transmitidos 
 eletronicamente,  para  garantir  a  proteção  desses  dados  contra  acesso  não 
 autorizado,  destruição,  uso,  modificação,  divulgação  ou  perda  acidental  ou 
 indevida. 
 III  -  Acessar  os  dados  dentro  do  escopo  deste  contrato  e  na  medida  abrangida  por 
 sua  permissão  de  acesso  (autorização)  e  não  ler,  copiar,  modificar,  ou  remover 
 sem autorização expressa e por escrito do  CONTRATANTE  . 
 IV  -  Garantir,  por  si  própria  ou  quaisquer  de  seus  empregados,  prepostos,  sócios, 
 diretores,  representantes  ou  terceiros  contratados,  a  confidencialidade  dos  dados 
 processados,  assegurando  que  todos  os  seus  empregados,  prepostos,  sócios, 
 diretores,  representantes  ou  terceiros  contratados  que  lidam  com  os  dados 
 pessoais  sob  responsabilidade  do  CONTRATANTE  mantenham  quaisquer  Dados 
 Pessoais  estritamente  confidenciais  e  que  não  os  utilizem  para  outros  fins,  com 
 exceção da prestação de serviços ao  CONTRATANTE  . 
 V  -  Treinar  e  orientar  a  sua  equipe  sobre  as  disposições  legais  aplicáveis  em 
 relação à proteção de dados. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os  dados  pessoais  não  poderão  ser  revelados  a  terceiros,  com 
 exceção  da  prévia  autorização  por  escrito  do  CONTRATANTE  ,  quer  direta  ou 
 indiretamente,  seja  mediante  a  distribuição  de  cópias,  resumos,  compilações, 
 extratos,  análises,  estudos  ou  outros  meios  que  contenham  ou  de  outra  forma  que 
 reflitam referidas Informações. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 
 Caso  a  CONTRATADA  seja  obrigada  por  determinação  legal  a  fornecer 

 dados  pessoais  a  uma  autoridade  pública,  deverá  informar  previamente  ao 
 CONTRATANTE  para que este adote as medidas que julgar  cabíveis. 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 A  CONTRATADA  deverá  notificar  o  CONTRATANTE  em  até  24  (vinte  e 
 quatro) horas a respeito de: 

 I  -  Qualquer  não  cumprimento  (ainda  que  suspeito)  das  disposições  legais 
 relativas  à  proteção  de  Dados  Pessoais  pela  CONTRATADA  ,  seus  funcionários, 
 ou terceiros autorizados; 
 II  -  Qualquer  outra  violação  de  segurança  no  âmbito  das  atividades  e 
 responsabilidades da  CONTRATADA  . 
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 PARÁGRAFO QUINTO 

 A  CONTRATADA  será  integralmente  responsável  pelo  pagamento  de 
 perdas  e  danos  de  ordem  moral  e  material,  bem  como  pelo  ressarcimento  do 
 pagamento  de  qualquer  multa  ou  penalidade  imposta  ao  CONTRATANTE  e/ou  a 
 terceiros  diretamente  resultantes  do  descumprimento  pela  CONTRATADA  de 
 quaisquer  das  obrigações  previstas  nesta  cláusula  quanto  à  proteção  e  uso  dos 
 dados pessoais. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 A  gestão  e  fiscalização  da  execução  do  contrato,  deverão  ocorrer  nos 
 termos  especificados  no  Item  12  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I  deste 
 contrato,  e  serão  exercidas  por  representantes  devidamente  indicados  pelo 
 CONTRATANTE  , conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Os  representantes  do  CONTRATANTE  anotarão  em  registro  próprio 
 todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,  sendo-lhe 
 asseguradas as prerrogativas abaixo discriminadas: 

 I -  Fiscalizar  a  execução  do  presente  contrato  de  modo  que  sejam  cumpridas 
 integralmente as condições constantes de suas cláusulas e dos anexos; 
 II -  Sustar  a  execução  do  contrato  por  estar  em  desacordo  com  o  especificado 
 ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida; 
 III -  Aprovar os serviços executados; 
 IV -  Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto; 
 V -  Determinar  o  que  for  necessário  à  regularização  de  faltas  ou  defeitos 
 verificados, conforme obrigações assumidas neste contrato e anexos; 
 VI -  Dirimir dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços; 
 VII -  Atestar,  após  a  verificação  da  conformidade  e  do  recebimento  definitivo,  a 
 execução dos serviços e as respectivas notas fiscais/faturas; 
 VIII -  Acompanhar os prazos de execução do contrato; 
 IX -  Solicitar os acréscimos/supressões quando necessário. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Ao  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de  rejeitar,  no  todo  ou  em 
 parte,  os  serviços  prestados  em  desacordo  com  o  contrato,  com  seus  anexos  e 
 com a proposta. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 
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 A  fiscalização  exercida  pelo  CONTRATANTE  não  excluirá  ou  reduzirá 
 a  responsabilidade  da  CONTRATADA  pela  completa  e  perfeita  execução  do 
 objeto contratual. 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  dos 
 representantes  do  CONTRATANTE  deverão  ser  solicitadas  aos  seus  superiores 
 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  meses,  contados  da 
 data  de  sua  assinatura  e  poderá  ser  prorrogado  por  períodos  iguais  e  sucessivos, 
 até  o  limite  máximo  de  60  (sessenta)  meses,  nas  condições  permitidas  pela 
 legislação  vigente  (artigo  57,  inciso  II  e  parágrafo  único  da  Lei  8.666/93)  e 
 observados  os  requisitos  constantes  do  tópico  15.2  do  Termo  de  Referência  – 
 Anexo I deste Contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 Como  garantia  integral  de  todas  as  obrigações  assumidas,  inclusive 
 prejuízos  causados  à  Administração  e  multas  que  venham  a  ser  aplicadas, 
 conforme  o  disposto  no  §  1º  do  art.  56  da  Lei  nº  8.666/93,  a  CONTRATADA  ,  no 
 prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  ,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  contar  da 
 assinatura  do  presente  contrato,  prestará  a  garantia  no  valor  de  R$ 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  correspondente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  global 
 do contrato, dentre as seguintes modalidades: 

 I  -  Caução  em  dinheiro  ou  em  títulos  da  dívida  pública,  emitidos  sob  a  forma 
 escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de 
 custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus 
 valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 II - Seguro-garantia; 

 III - Fiança bancária. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  assegurará  o 
 pagamento de: 

 I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
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 II  -  prejuízos  diretos  causados  à  Administração  decorrentes  de  culpa  ou  dolo 
 durante a execução do contrato; 

 III  -  multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pela  Administração  à 
 CONTRATADA  ; 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 A  garantia  deverá  ser  apresentada  com  validade  durante  a  execução 
 do  contrato  e  90  (noventa)  dias  após  término  da  vigência  contratual,  devendo  ser 
 renovada a cada prorrogação. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A  garantia  prestada  por  meio  de  caução  em  dinheiro  deverá  ser 
 efetuada  na  Caixa  Econômica  Federal,  em  conta  específica  com  correção 
 monetária, em favor do  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO QUARTO 

 Em  se  tratando  de  Fiança  Bancária,  esta  deverá  ser  emitida  por 
 instituição  financeira  devidamente  autorizada  a  funcionar  no  Brasil,  nos  termos  da 
 Lei nº 4.595/64 e da Resolução CMN nº 2.325/96. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  em 
 pagamento  de  qualquer  obrigação,  a  CONTRATADA  obriga-se  a  fazer  a 
 respectiva  reposição  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis  contados  da  data 
 em que for notificada pelo  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO SEXTO 

 Caso  o  contrato  seja  prorrogado,  a  CONTRATADA  fica  obrigada  a 
 providenciar  a  prorrogação  do  prazo  estipulado  na  apólice  ou  na  carta  de  fiança 
 pelo  período  necessário,  observando-se  o  disposto  no  Parágrafo  Segundo  da 
 presente  cláusula.  A  adequação  da  vigência  da  garantia,  em  face  da  prorrogação 
 do  contrato,  deverá  ser  efetuada  antes  do  término  da  vigência  da  garantia 
 apresentada originalmente. 

 PARÁGRAFO SÉTIMO 

 Em  caso  de  acréscimo  ou  supressão  de  serviços,  ou  ainda  de 
 repactuação,  reajuste  ou  revisão  contratual,  a  garantia  será  acrescida  ou 
 devolvida,  conforme  o  caso,  guardada,  sempre,  em  todas  as  hipóteses,  proporção 
 de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  atualizado  do  contrato.  Caso  haja 
 necessidade  de  complementação  do  valor  da  garantia,  em  face  de  majoração  do 
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 valor  do  contrato,  deverá  ser  observado  o  prazo  previsto  no  caput  desta  cláusula, 
 a contar da assinatura do instrumento que alterou o valor do contrato. 

 PARÁGRAFO OITAVO 

 O  descumprimento  do  prazo  de  prestação  da  garantia  contratual 
 mencionado  no  caput  desta  cláusula  poderá  ensejar  a  aplicação  da  penalidade 
 prevista  no  inciso  II.2  da  Cláusula  Décima  Quarta  deste  contrato.  A  mesma 
 penalidade  será  aplicada  no  caso  de  descumprimento  do  prazo  para  adequação 
 da  vigência  da  garantia,  previsto  no  Parágrafo  Sexto  desta  cláusula,  e  no  caso  de 
 descumprimento  do  prazo  para  adequação  do  valor  da  garantia,  previsto  no 
 Parágrafo  Sétimo  desta  cláusula,  de  forma  proporcional  ao  valor  complementar  da 
 garantia. 

 PARÁGRAFO NONO 

 O  CONTRATANTE  executará  a  garantia  na  forma  prevista  na 
 legislação que rege a matéria. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO 

 A garantia será considerada extinta: 

 I  -  Com  a  devolução  da  apólice,  carta-fiança  ou  autorização  para  o  levantamento 
 de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de 
 declaração  do  CONTRATANTE  ,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a 
 CONTRATADA  cumpriu todas as cláusulas do contrato;  e 

 II  -  Com  o  término  da  vigência  do  contrato,  observado  o  prazo  previsto  no 
 parágrafo  segundo  desta  cláusula,  que  poderá,  independentemente  da  sua 
 natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

 O  garantidor  não  é  parte  para  figurar  em  processo  administrativo 
 instaurado  pelo  CONTRATANTE  com  o  objetivo  de  apurar  prejuízos  e/ou  aplicar 
 sanções à  CONTRATADA. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

 Ao  assinar  o  presente  contrato,  a  CONTRATADA  autoriza  o 
 CONTRATANTE  a  reter,  a  qualquer  tempo,  a  garantia  na  forma  prevista  na 
 presente cláusula. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 

 A  garantia  somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a 
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 empresa  pagou  todas  as  verbas  rescisórias  trabalhistas  decorrentes  da 
 contratação,  e  caso  esse  pagamento  não  ocorra  até  o  fim  do  segundo  mês  após  o 
 encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  utilizada  para  o  pagamento 
 dessas verbas trabalhistas. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 Em  caso  de  descumprimento  das  condições  estabelecidas  neste 
 contrato,  ou  de  não  veracidade  das  informações  prestadas,  a  CONTRATADA  , 
 garantida  prévia  defesa,  estará  sujeita  às  seguintes  penalidades,  sem  prejuízo 
 das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

 I -  Advertência; 
 II -  Multa,  nos  percentuais  por  atraso  injustificado  no  cumprimento  da  obrigação 

 contratualmente  estabelecida  e/ou  pela  inexecução  total  ou  parcial  do 
 contrato, garantida a prévia defesa, nos seguintes termos: 

 II.1  -  No  caso  de  atraso  injustificado  no  cumprimento  da  obrigação 
 contratual,  no  que  diz  respeito  ao  prazo  de  entrega  da 
 mercadoria/execução  do  serviço,  será  aplicada  multa  de  mora  a  incidir 
 sobre a ordem de serviço, no percentual: 

 a)  0,2%  (dois  décimos  percentuais)  ao  dia,  até  o  30º  (trigésimo)  dia 
 de atraso; 

 b)  0,3%  (três  décimos  percentuais)  ao  dia,  a  partir  do  31º  (trigésimo 
 primeiro) dia de atraso. 

 II.2  -  No  caso  de  atraso  no  cumprimento  do  prazo  fixado  em  contrato 
 para  apresentação  da  garantia,  será  aplicada  multa  de  0,07%  (sete 
 centésimos  por  cento)  do  valor  do  contrato  por  dia  de  atraso, 
 observado o máximo de 2% (dois por cento); 

 ●  As  multas  moratórias  incidirão  até  o  limite  de  10%  do  valor  da  parcela  em 
 atraso. 

 ●  Além  das  penalidades  previstas  acima,  poderão  ser  também  aplicadas  no 
 caso  de  prestação  de  serviços  as  seguintes  penalidades,  limitadas  ao 
 percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  em 
 função das infrações elencadas abaixo: 
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 tabela 01 - Correspondência de graduação 

 TABELA 01 - PORCENTAGEM 

 Grau  % 

 01  0,2 do valor do contrato 

 02  0,6 do valor do contrato 

 03  1,0 do valor do contrato 

 04  1,4 do valor do contrato 

 05  1,8 do valor do contrato 

 06  2,0 do valor do contrato 

 Tabela 2- Graduação das infrações 

 TABELA 2 

 N.  DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO  GRAU  INCIDÊNCIA 

 1 
 Não  fornecer  os  comprovantes  das  transações 
 efetuadas  pela  rede  credenciada  relativa  aos 
 serviços,  peças  aplicadas,  preços  praticados, 
 descontos,  garantias,  data  e  identificação  da 
 credenciada. 

 1 

 Por ocorrência 

 2 
 Deixar  o  credenciado  de  apresentar  ao 
 CONTRATANTE  peças,  materiais  e  acessórios 
 automotivos  substituídos,  quando  das 
 realizações  dos  serviços  de  manutenções,  bem 
 como  deixar  de  entregar  certificados  de 
 garantia,  relação  de  serviços  e  de  peças 
 aplicadas ao veículo pela rede credenciada. 

 Por ocorrência 

 3 
 Não  permitir,  o  sistema,  emissões  de  relatórios 
 cadastrais,  operacionais  e  financeiros,  bem 
 como  deixar  de  identificar  todas  as  transações 
 efetuadas  com  os  veículos  pela  rede 
 credenciada. 

 Por ocorrência 
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 4 
 O  sistema  permitir  manutenções  em  duplicidade 
 para  o  mesmo  veículo  com  idênticos:  hora, 
 quilometragem e serviço. 

 Por ocorrência 

 5 
 Deixar  de  providenciar  os  serviços  e  as 
 substituições  das  peças,  materiais  e  acessórios 
 que  não  satisfizerem  os  padrões  de  qualidade, 
 bem  como  exigir  custos  adicionais  por  estas 
 tarefas automotivas. 

 Por ocorrência 

 6 
 Deixar  de  fornecer  senhas  do  sistema,  quando 
 solicitados pelo CONTRATANTE. 

 Por ocorrência 

 7 
 Colar  decalques  ou  adesivos  nos  veículos  com 
 propagandas da CONTRATADA ou de terceiros. 

 Por ocorrência 

 8 
 Quantitativo  insuficiente  de  rede  credenciada 
 necessária  ao  pleno  atendimento  das 
 demandas  dos  serviços  de  manutenções  e 
 fornecimentos  de  peças  para  os  veículos  do 
 CONTRATANTE 

 2 

 Por ocorrência 

 9 
 Não  possuir  no  sistema  todas  as  atividades  que 
 cada  oficina  da  rede  credenciada  atende,  no 
 caso  do  estabelecimento  credenciado  atender 
 vários segmentos. 

 Por ocorrência 

 10 
 Não  realizar  o  treinamento  dos  gestores  e 
 usuários  do  sistema  no  prazo  de  10  (dez)  dias 
 contados da assinatura do contrato. 

 Por ocorrência e por 
 dia 

 11 
 Ausência  de  ressarcimento  ao  TRT21  por  danos 
 causados  aos  veículos  nas  hipóteses  em  que  os 
 veículos  estiverem  sob  a  responsabilidade  do 
 estabelecimento  credenciado  quando  em 
 manutenções. 

 Por ocorrência 

 12 
 Deixar  de  nomear  e  de  manter  preposto  da 

 Por ocorrência e por 
 dia 
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 CONTRATADA  não  fornecendo  sua 
 identificação de números de celular e e-mail. 

 13 
 Deixar  de  disponibilizar  no  mínimo  40 
 (quarenta)  oficinas,  distribuídas  nos  diversos 
 seguimentos  na  Região  Metropolitana  de  Natal, 
 em até 20 dias após assinatura do CONTRATO 

 Por ocorrência 

 14 
 Ausência  de  confecção  de  Check-list  dos 
 veículos  com  os  itens,  acessórios  e 
 equipamentos,  pelas  as  oficinas  e 
 concessionárias da rede credenciada. 

 Por ocorrência 

 15 
 O  sistema  informatizado  não  emitir  relatórios 
 financeiros,  operacionais  e  gerenciais  referentes 
 aos gastos dos veículos com peças e serviços. 

 3 

 Por ocorrência 

 16 
 Deixar  de  fornecer  garantia  mínima  de  12 
 (doze)  meses  para  os  serviços  de  lanternagem 
 e pintura, realizados nos veículos da frota. 

 Por ocorrência 

 17 
 Deixar  de  fornecer  garantia  mínima  de  3  (três) 
 meses  para  os  serviços  de  alinhamento  de 
 direção  e  balanceamento,  de  manutenção 
 corretiva  e  preventiva,  realizados  nos  veículos 
 da  frota,  bem  como  para  as  peças, 
 componentes e acessórios substituídos. 

 Por ocorrência 

 18 
 Deixar  de  fornecer  garantia  mínima  de  8  (oito) 
 meses  para  os  serviços  em  motor,  câmbio  e 
 suspensão, realizados nos veículos da frota. 

 Por ocorrência 

 19 
 A  CONTRATADA  deixar  de  se  responsabilizar 
 pelo  fiel  e  pontual  pagamento  a  sua  rede 
 credenciada  pelos  serviços  prestados  e  os 
 fornecimentos  de  peças  destinadas  aos 
 veículos  da  frota  ou  impor  relação  financeira, 
 fiscal  ou  tributária  entre  o  credenciado  e  o 
 CONTRATANTE. 

 Por ocorrência e por 
 dia 
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 20 
 Impor  vínculo  ou  obrigações  financeiras  de 
 ordem  subsidiária  entre  o  TRT21  e  os 
 estabelecimentos  integrantes  da  rede 
 credenciada da CONTRATADA. 

 Por ocorrência 

 21 
 Reter  veículo  do  TRT21  pela  credenciada,  sob  o 
 pretexto  de  falta  ou  atraso  de  repasse  financeiro 
 da CONTRATADA a sua credenciada. 

 Por ocorrência 

 22 
 Deixar  de  manter  ou  atualizar  listagem  da  rede 
 de  oficinas,  centros  automotivos  e 
 concessionárias  credenciadas  e  integradas  ao 
 sistema da CONTRATADA. 

 4 

 Por ocorrência 

 23 
 Ausência  de  apresentação  ilustrativa  do 
 funcionamento,  senha  e  dos  protocolos  de 
 atendimentos do sistema, no ambiente da web. 

 Por ocorrência 

 24 
 Não  reparar,  não  corrigir,  não  remover,  não 
 reconstruir  ou  não  substituir  às  suas  expensas 
 da  CONTRATADA,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias 
 úteis,  os  serviços  em  que  se  verificarem  vícios, 
 defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução 
 dos  materiais  empregados  nos  veículos  da  frota 
 ou  estipular  ônus  adicionais  ao 
 CONTRATANTE, por tais atividades. 

 Por ocorrência 

 25 
 O  sistema  não  propiciar  recebimento  de 
 orçamentos  on-line/real  time  de  todas  as 
 oficinas interessadas na cotação. 

 5 

 Por ocorrência 

 26 
 Não  atendimento,  no  prazo  de  01  (um)  dia  útil 
 aos  chamados,  relativos  a  problemas  técnicos 
 apresentados pelo sistema da CONTRATADA. 

 Por ocorrência 

 27 
 Deixar  de  providenciar  os  cadastramentos  dos 
 Gestores  de  Contrato  e  servidores,  não 
 fornecendo  senhas  de  acesso  ao  sistema  web 
 com ausências de níveis de autorizações. 

 Por ocorrência e por 
 dia 
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 28 
 Não  promover  ampliação  e  disponibilização  da 
 rede  de  estabelecimentos  credenciados  a 
 CONTRATADA. 

 Por ocorrência 

 29 
 Deixar  de  disponibilizar,  por  meio  eletrônico, 
 relação  dos  estabelecimentos  credenciados  da 
 CONTRATADA, no âmbito de Natal e Mossoró. 

 Por ocorrência e por 
 dia 

 30 
 Deixar  de  prestar,  por  escrito,  todos  os 
 esclarecimentos  que  forem  solicitados  pelo 
 Gestor  do  Contrato,  bem  como  não  atender  as 
 reclamações atinentes à execução contratual. 

 Por ocorrência e por 
 dia 

 31 
 Não  disponibilizar  acesso  ao  sistema 
 AUDATEX,  MOLICAR  ou  outro  instrumento 
 similar  que  possibilite  ao  Gestor  do  Contrato  e 
 aos  demais  operadores,  realizarem  consultas 
 on-line  à  Tabela  de  Preços  dos  fabricantes  de 
 peças  e  Tabela  e  Valores  de  Mão  de  Obra, 
 conforme  as  especificações  das  montadoras 
 para cada marca de veículos da frota. 

 6 

 Por ocorrência e por 
 dia 

 32 
 Deixar  a  CONTRATADA  de  oferecer  serviços 
 automotivos  destinados  a  integral  manutenção 
 dos  veículos  da  frota  e  não  atender  a  todas  as 
 demandas  do  CONTRATANTE,  constante  deste 
 termo e seus anexos. 

 Por ocorrência 

 33 
 Não  implantar  o  sistema  e  demais 
 equipamentos  necessários  à  operacionalização 
 do  gerenciamento  das  manutenções  de  veículos 
 da  frota,  dentro  de  20  (vinte)  dias  corridos  a 
 contar da assinatura do contrato. 

 Por ocorrência e por 
 dia 

 34 
 Os  valores  dos  serviços  de  mão  de  obra  não 
 obedecerem  aos  limites  estabelecidos  pelas 
 Tabelas  de  Preços  fixados  pelas  montadoras 
 para cada marca de veículos da frota. 

 Por ocorrência 

 35 
 Os  valores  das  peças/produtos  não 

 Por ocorrência 
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 obedecerem  aos  limites  estabelecidos  pelas 
 Tabelas  de  Preços  de  peças  fixadas  pelas 
 montadoras  para  cada  marca  de  veículos  da 
 frota. 

 36 
 Deixar  o  estabelecimento  da  CONTRATADA  de 
 fornecer  cópias  das  Notas  Fiscais  dos  serviços 
 e  Notas  Fiscais  das  peças  aplicadas  nos 
 reparos  ao  veículo,  bem  como  deixar  de 
 discriminar  a  sua  marca,  modelo,  garantias  do 
 serviço  e  garantias  das  peças  que  foram 
 utilizadas na reparação do veículo. 

 Por ocorrência 

 III-  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  e  descredenciamento  do 
 SICAF,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  em 
 edital  e  no  contrato  e  das  demais  cominações  legais,  quando  a  CONTRATADA 
 apresentar  documentação  falsa,  ensejar  retardamento  da  execução  do  objeto  do 
 contrato,  falhar  ou  fraudar  sua  execução,  comportar-se  de  modo  inidôneo,  fizer 
 declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A  definição  do  prazo  da  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e 
 contratar  com  a  União  de  que  trata  o  inciso  III  desta  cláusula,  levará  em 
 consideração os seguintes aspectos: 

 a)  A natureza e a gravidade da infração; 
 b)  A vantagem auferida em virtude da infração; 
 c)  As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 
 d)  Os antecedentes da  CONTRATADA  ; 
 e)  Outras eventuais consequências advindas do descumprimento. 
 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 De  acordo  com  o  Ato  TRT/GP  nº  237/2016,  o  CONTRATANTE  poderá, 
 mediante  despacho  fundamentado,  deixar  de  instaurar  ou  suspender  a  aplicação 
 da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado irrisório. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Será  considerado  irrisório  valor  igual  ou  inferior  a  2%  (dois  por  cento) 
 do previsto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
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 PARÁGRAFO QUARTO 

 Nos  casos  de  reincidência,  mesmo  que  o  valor  da  multa  seja  irrisório,  a 
 penalidade  deverá  ser  aplicada  cumulativamente,  com  os  efeitos  e  o  valor  de 
 multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa anteriormente. 

 PARÁGRAFO QUINTO 

 Para  a  caracterização  da  reincidência  no  descumprimento  do  ajuste, 
 serão  considerados  os  antecedentes  da  CONTRATADA  nos  últimos  12  (doze) 
 meses,  contados  a  partir  da  primeira  ocorrência,  ainda  que  sobrestada,  não 
 importando se decorrente de fato gerador distinto. 

 PARÁGRAFO SEXTO 

 Para  efeito  de  enquadramento  do  valor  como  irrisório,  deverá  ser 
 considerado,  individualmente,  cada  evento  incidente  sobre  o  mesmo  fato  gerador 
 da  obrigação  que  resultar  em  aplicação  da  respectiva  penalidade,  para  o  mesmo 
 fornecedor, independente de ser o mesmo contrato. 

 PARÁGRAFO SÉTIMO 

 O  valor  das  multas  porventura  aplicadas  serão  descontadas  dos 
 pagamentos  devidos  pelo  CONTRATANTE,  ou  recolhidas  por  meio  de  Guia  de 
 Recolhimento  da  União  -  GRU,  ou  cobradas  judicialmente  ou  ainda  descontadas 
 da garantia prevista na Cláusula Décima Terceira deste instrumento. 

 PARÁGRAFO OITAVO 

 As  penalidades  aplicadas  serão  registradas  no  Sistema  de 
 Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

 PARÁGRAFO NONO 

 As  penalidades  somente  poderão  ser  relevadas  em  razão  de 
 circunstâncias  excepcionais  e  as  justificativas  somente  serão  aceitas  por  escrito, 
 fundamentadas  em  fatos  reais  comprovados,  a  critério  da  autoridade  competente 
 do  CONTRATANTE  . 

 PARÁGRAFO DÉCIMO 

 Do  ato  que  aplicar  a  penalidade  caberá  recurso,  sem  efeito  suspensivo, 
 no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  intimação,  nos  termos  do  art.  109, 
 inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93. 
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 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

 O  CONTRATANTE  aplicará  as  penalidades  previstas  na  legislação 
 administrativa, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

 CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA  –  DA  RESPONSABILIZAÇÃO  ADMINISTRATIVA 
 E CIVIL DA CONTRATADA 

 A  CONTRATADA  será  responsabilizada  nos  âmbitos  administrativo  e 
 civil  pelos  atos  lesivos  previstos  na  Lei  nº  12.846/2013,  quando  comprovadamente 
 praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, na forma ali prevista. 

 PARÁGRAFO ÚNICO 

 Constituem atos lesivos à Administração Pública: 

 a) Fraudar o presente contrato; 
 b)  Obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de 
 modificações  ou  prorrogações  do  presente  contrato,  sem  autorização 
 em lei, no edital da licitação ou no próprio instrumento contratual; 
 c)  Manipular  ou  fraudar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  deste 
 contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DA RESCISÃO 

 Respeitado,  no  que  couber,  o  amplo  direito  de  defesa,  o  presente 
 contrato  poderá  ser  rescindido  de  conformidade  com  o  disposto  nos  artigos  77  a 
 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas: 

 I -  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos 
 enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 II -  Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  da 
 licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 III -  Judicial, nos termos da legislação. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 Na  hipótese  de  ocorrer  rescisão  administrativa,  são  assegurados  ao 
 CONTRATANTE  os direitos previstos no art. 80 da Lei  nº 8.666/93. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO 

 A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de 
 autorização  escrita  e  fundamentada  de  Sua  Excelência  a  Desembargadora 
 Presidente do TRT da 21ª Região. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA SUBCONTRATAÇÃO 

 Não  será  admitida  a  subcontratação  do  objeto  licitatório,  permitindo 
 somente  a  manutenção  e  ou  fornecimento  de  peças  e  serviços  realizados  em 
 rede  credenciada,  não  confundindo  com  a  transferência  de  responsabilidades  do 
 objeto contratado, gestão de frota. 

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 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 VIGÉSIMA - DA LICITAÇÃO 

 A  licitação  de  que  trata  o  presente  contrato  foi  feita  por  meio  da 
 modalidade  Pregão  Eletrônico  ,  cujo  edital  recebeu  o  nº  0XX/2022  ,  Proad  nº 
 764/2022,  de  acordo  com  o  preceituado  na  Lei  10.520/2002;  Lei  Complementar  n° 
 123/2006;  Decreto  nº  9.507/2018  e  Decreto  nº  10.024/2019;  Lei  13.709/2018,  e 
 ainda  pelas  Resoluções  nº  98/2012  e  310/21  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
 Trabalho  -  CSJT,  Instrução  Normativa  nº  05/2017  -  SEGES/MPDG  com  suas 
 atualizações  posteriores,  Ato  TRT21  -  GP  n.185/2021  e,  subsidiariamente,  pela 
 Leis  nº  8.666/93  e  Lei  nº  12.846/2013  (Responsabilização  por  atos  contra 
 Administração Pública). 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

 Em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  61,  Parágrafo  Único  da  Lei  nº 
 8.666/93,  o  presente  contrato  será  publicado,  na  forma  de  extrato,  no  Diário 
 Oficial da União. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DA SUJEIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL 

 Fica  o  presente  contrato  sujeito  ao  efetivo  cumprimento  de  suas 
 cláusulas  contratuais,  bem  como  ao  regime  da  Lei  nº  8.666/93,  c/c  suas 
 alterações posteriores e demais legislação pertinente. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO 

 Quaisquer  tolerâncias  entre  as  partes  não  importarão  em  novação  de 
 qualquer  uma  das  cláusulas  ou  condições  estatuídas  neste  contrato,  as  quais 
 permanecerão íntegras. 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 
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 Fica  eleito  o  foro  do  juízo  federal  da  cidade  de  Natal/RN  competente 
 para  dirimir  quaisquer  questões  oriundas  do  presente  instrumento,  com  exclusão 
 de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E,  após  haverem  lido  e  concordado,  as  partes  assinam  o  presente 
 contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 ____________________________________________________ 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO 
 DESEMBARGADORA PRESIDENTE 

 CONTRATANTE 

 _______________________________________________ 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 CONTRATO TRT/DLC Nº 0XX/2022 
 PROAD TRT Nº 764/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0XX/2022 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II  – PROPOSTA DA CONTRATADA 

 ANEXO III  – CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO 
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