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EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N9 01-016/2022, oriundo do Pregão Presencie! n9 0/.’ !/2022, do
tipo Menor Preço Global, com base na Lei Federal n9 10.520/2002, constai to io Processo
Administrativo n9 017/000459/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEMC,A SCCIA l E
DIREITOS HUMANOS e, de outro lado, LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E
ALIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 17.820.990/0001-07, neste ato representada pelo Sr.
MARCOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n9 118.062.237-59.

OBJETO
O objeto do presente termo é a contratação de empresa para serviços de prepare.,

i' t

»;,-/mento e

distribuição de 4.000 (quatro mil) refeições diárias, sendo estas 2.000 (dois mil) almc c.s ■2.000 (dois
mil) café da manhã/dia a preço acessível, bem como a responsabilidade pelo mobiliária, materiais e
equipamentos necessários, além da manutenção preventiva e corretiva do Restaurante Popular Dom
Helder Câmara, Duque de Caxias/RJ, através do Pregão Presencial n9 002/2022, oonfoirre
especificações e condições indicadas no Termo de Referência e demais documentos icr .-tados nos
autos do Processo Administrativo n9 017/000459/2021. O valor global deste Contrato é de R$
8.995.840,00 (oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil e oitocentos e quarenta reais). A
despesa parcial deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:
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Número do Processo Administrativo
Modalidade da Licitação
Tipo de Licitação

017/000459/2021
Pregão Presencial n9 002/2022
Menor Preço Global

Espécie do Contrato
Data de assinatura

Termo de Prestação de Serviços
27/04/2022
12 (doze) meses

Prazo
Valor global

Número, data e valor do Empenho

R$ 8.995.840,00 (oito milhões, novecentos e
noventa e cinco mil e oitocentcs e quarenta
reais).
Nota de empenho n9 77, erni.ida em
18/04/2022, no valor de R$ 6.372.055,33 (seis
milhões, trezentos e setenta e dois mil,
cinquenta e três reais e trinta e três centavos).
O objeto do presente termo é a contratação
de

empresa

para

serviços

de

preparo,

fornecimento e distribuição de 4 0C0 (quatro
mil) refeições diárias, sendo estas 2.000 (dois
mil) almoços e 2.000 (dois rml) café da
manhã/dia a preço acessível, bem como a
responsabilidade pelo mobiliário, materiais e
Dados secundários

equipamentos
manutenção

necessários,
preventiva

e

além

da

corretiva

do

Restaurante Popular Dom Helder Câmara,
Duque

de Caxias/RJ,

Presencial

n9

especificações

e

através

do Pregão

002/2022,

conforme

condições

indicadas

no

Termo de Referência e demais documentos
acostados

nos

autos

do

Administrativo n9 017/000459/2021.
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Espécie: Termo de Prestação de Serviços
Livro: 01/2022
Termo: 01-016/2022

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E, DE
OUTRO LADO, LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA
MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO Lr DA ORIUNDO
DO PREGÃO PRESENCIAL N9 00/ 0.022, DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, COM EASE NA LE! N9
10.520/2002, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍFíC, localizado 3
Alameda Dona Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, inscr-ix no CNP.1 n9
29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito Sr. WILSON MIGUEL DOS REIS,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n9 910.645.077, expedida pele IFP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o n9 311.163.537-68, que delega competência através da Lei Mun tipal n'- 2.825 de
06 de janeiro de 2017, ao limo. Secretário Municipal de Assistência Social e Direi.os He,manos, Sr.
JANYR FERNANDES DE MENEZES, brasileiro, solteiro, portador da Carteira ae 'dnntidade n9
035.420.74-4, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF n9 429.957.367-68, e de ou.ro lado, LOCASEM
SERVIÇOS

DE

LIMPEZA

MANUTENÇÃO

E

ALIMENTAÇÃO

LTDA,

doravar e

denominada

simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n9 17.820.990/0001-07, localizada na Estrada
Velha do Pilar, S/N, lote 07, quadra 09, Figueira, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25.230-610, reste ato
representada pelo Sr. MARCOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, comerei;;nt
portador da carteira de identidade n9 12.992.892-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito nr CFF sob o
n9 118.062.237-59, resolvem celebrar o presente TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tendo em
vista o constante e decidido no Procedimento Administrativo n9 017/000459/2C ? i, contendo as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Legislação Aplicável
Este Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie, especialmentt a Lei Federal n°
10.520/2002, subsidiariamente a Lei n9 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, . ei Municipal n°
2.884/2017, Decreto n9 7.349/2019, Decreto n9 7.259/2019, a Lei Complementar Federal n9
123/2006, bem como pelos preceitos de direito público, pela proposta da Contr^çjâ e pelas
Cláusulas deste Contrato.

vrM u n m B s c .iv u
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Parágrafo Único - 0 CONTRATADO declara conhecer todas as normas e concorda em sujeitar-se às
estipulações, sistema de penalidades e demais regras dela constantes, ainda que n!,o expressamente
transcritas neste Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto
O objeto do presente termo é a contratação de empresa para serviços de preparo, fornecimento e
distribuição de 4.000 (quatro mil) refeições diárias, sendo estas 2.000 (dois mil) almoços e 2.000
(dois mil) café da manhã/dia a preço acessível, bem como a responsabilidade pelo mobiliário,
materiais e equipamentos necessários, além da manutenção preventiva e corretiva do Restaurante
Popular Dom Helder Câmara, Duque de Caxias/RJ, através do Pregão Presencial n9 002/2022,
conforme especificações e condições indicadas no Termo de Referência e demais documentos
acostados nos autos do Processo Administrativo n9 017/000459/2021.
Parágrafo Único - A prestação de serviços será executada com obediência rigorosa, fie e integral a
todas as exigências, prazos, condições gerais e especiais, constantes do PROCESSO, bem como nos
detalhes e instruções fornecidas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA TERCEIRA - Valor e Empenho
O valor global deste Termo é de R$ 8.995.840,00 (oito milhões, novecentos e noventa e cinco rnil e
oitocentos e quarenta reais), conforme Termo de Referência e demais documentos constantes no
Processo Administrativo n9 017/000459/2021.
Parágrafo Primeiro - A despesa parcial decorrente deste Termo, mencionada no caput desta
CLÁUSULA, será coberta pela Nota de Empenho:
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Parágrafo Segundo - 0 comp emento oo valor g obal mencionado no caput dest£ Cláusula será pago
mediante a emissão de nota de empenho complementar em momento oportuno.
CLÁUSULA QUARTA - Prazo
O prazo de vigência deste termo será 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do mesmo
pelas partes, o qual terá como meta o cumprimento do quantitativo de fornecimento indicado na
cláusula segunda deste Termo, em conformidade com o exposto no Termo de Referência.
CLÁUSULA QUINTA - Do reajuste
O preço do contrato poderá ser reajustado, desde que solicitado, observado o interregno mínimo de
um ano, admitindo-se a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prçvjs i—para
apresentação da proposta ou orçamento, até a data de adimplemento de cada pai cel
W/MMO909IS5SSKS5
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Parágrafo único - A solicitação de reajuste deverá estar instruída pela metodologia de cálculo de
reajustamento, exposição dos índices setoriais aplicáveis, memória de cálculo dos valeres 'iquidados
e a liquidar.

CLÁUSULA SEXTA - Forma e Prazo de Pagamento
Os pagamentos ocorrerão após a regular liquidação da despesa. A liquidação se dará após a efetiva
prestação dos serviços, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais
correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos, conforme o
estabelecido no artigo 42 do Decreto n^ 7.349/2019.
Parágrafo Primeiro -

Os pagamentos serão realizados obedecendo a ordenr; cronológica

determinada em Decreto Municipal próprio.
Parágrafo Segundo - Para fins de registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá enca minhar a
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por meio de processo específico devidamente
autuado, instruídos com os documentos que serão elencados na Cláusula seguinte dc presente
termo.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e
proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da
obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do inciso XIV, do artigo 40, da
Lei Federal 8.666, de 1993.
Parágrafo Quarto - Na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a
respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento "pro rata
die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV,
do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Documentação para Pagamento
Para a efetivação do pagamento deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, no setor
apropriado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, conforme Anexo I! do Decreto n®
7349/2019, que deverá constar:
I. Requerimento de pagamento;
II. Nota Fiscal de serviços, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços (RPS), informando o período
de execução do serviço, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas
matrículas e assinaturas, declarando a regular prestação dos serviços faturados, de acordo com
a contratação efetuada, deverá estar destacado no documento fiscal o
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INSS com o título "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", nos serviços <|je couberem (IN
RFB n? 971/2009);
III. Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado, quando couber;
IV. AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
V. Planilha contendo o detalhamento dos serviços executados, apurando o valor apresentado no
faturamento emitido;
VI. Nota de Empenho;
VII. AUTORIZO do Ordenador de Despesas pertinente;
VIII. Relatório do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 38, II "a";
IX. Portaria de designação do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;
X. Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;
XI. Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo gera;
XII. GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços para cada estabelecimento da
empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando os códigos de recolhimento
próprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP (IN RFB uq 971/2009 - art.
134 - 1);
XIII. Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdência Social devidamente quitadas referente ao
período da prestação do serviço;
XIV. Documento de Arrecadação Federal (DARF) dos tributos federais, quando houver;

CLÁUSULA OITAVA - Obrigações da CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
I.

Fornecer todos os gêneros alimentícios, mão-de-obra e utensílios necessários a completa
execução dos serviços contratados;

II.

Manter todas as instalações em perfeito funcionamento;

III.

Manter todos os seus empregados devidamente uniformizados;

IV.

Apresentar à CONTRATANTE uma relação com todos os dados pessoais (nome, número da
carteira de identidade e de trabalho, endereço e retrato) de todos os seus empregados
envolvidos na execução do objeto, antes do início da execução dos serviços. No caso de
alteração no quadro de pessoal, as correções e inclusões deverão ser feitas automaticamente;

V.

Destinar do valor total investido semestralmente na aquisição de gêneros alimentícios, pelo
menos, 30% (trinta por cento) à compra de alimentos provenientes da agricultura familiar,
conforme determina a Lei Estadual n° 7.923/2018. A comprovaçãc
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através de cópias de todas as notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios, bem como das
Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) dos agricultores familiares, as qua's deverão ser
entregues semestralmente à CONTRATANTE;
VI.

Manter, sempre um preposto, nutricionista, legalmente habilitado como Responsável Técnico,
com poderes para tomar deliberação e ou atender a qualquer solicitação da Fiscalização, quanto
a tudo que se relacione à boa execução dos serviços contratados;

VII.

Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos Órgãos Públicos, quando aplicável, bem
como, por qualquer multa decorrente da não observância das legislações vigentes;

VIII.

Levar ao conhecimento da fiscalização, por escrito, para posterior definição, qualquer caso
omisso quanto à execução dos serviços;

IX.

Responder por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de atos praticados
por seus empregados ou prepostos;

X.

Assumir total ciência sobre os cumprimentos do Decreto Estadual n° 43.629/2012, assumindo a
responsabilidade de executar as atividades de manuseio e acondicionamento de resíduos, uso
da água tratada, energia elétrica com consciência e observância de critérios socioarnbientais
sustentáveis;

XI.

Remover no mínimo 01 (uma) vez ao dia ao final do expediente, os resíduos sólidos das áreas do
Serviço de Alimentação e Nutrição, assim como outros resíduos sólidos recicláveis (papelões,
garrafas, latas vazias, entre outras). O lixo orgânico das diversas dependências do Restaurante
será acondicionado em embalagem descartável apropriada que permanecerão em recipientes
próprios, mantidos vedados e em local refrigerado para sua conservação até c hcrário da coleta
do dia;

XII.

Manter o local do restaurante diariamente limpo, bem como se responsabilizar pelo manejo e
transporte de todo o resíduo sólido e reciclável por ele produzido e. em seu entorno; s separar
os resíduos orgânicos e recicláveis, comprometendo-se. quando possível, a doar para grupos de
agricultores urbanos e espaços de compostagem apoiados pela CONTRATANTE;

XIII.

Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais e especiais, equipamentos e móveis,
os quais deverão ser devolvidos ao término do contrato em perfeitas condições de
funcionamento e/ou utilização. Para cumprimento deste item, deverá ser lavrado um termo do
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XIV.

Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todos os equipamentos e
mobiliário discriminados no Anexo V do Termo de Referência (bens móveis), bem como das
instalações do imóvel;

XV.

Apresentar, sempre que solicitado pelo Nutricionista representante da CONTRATANTE, amostra
de qualquer material e ou gênero a ser empregado nos serviços;

XVI.

Fornecer material de proteção individual aos seus funcionários em cumprimento à NR n5 6 do
MTE;

XVII.

Fornecer todo material descartável previsto no Termo de Referência;

XVIII.

Manter em perfeito estado de asseio e limpeza todas as áreas de trabalho, instalações preaiais e
utensílios utilizados no serviço, diariamente ao final serviço, empregando-se produtos químicos
apropriados, de acordo com o registro no Ministério da Saúde, para os diversos manuseios: a
base de hipoclorito, produtos alcalinos, desengordurantes, entre outros;

XIX.

Fazer análise microbiológica trimestral das preparações de um dia de cardápio, incluindo a
bebida, das mãos de dois funcionários, de dois utensílios e de um ponto de água;

XX.

Manter o controle do Manejo de Pragas impedindo o acesso, abrigo e proliferação de pragas
urbanas; desinsetizar e desratizar apropriadamente a unidade seguindo cronograma de
desinfestação com empresa específica para o serviço, com cadastro no Instituto Estadual de
Ambiente - INEA. No caso de ineficiência de quaisquer dos procedimentos, a CONTRATADA
ficará obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido, sem ônus para o
CONTRATANTE;

XXI.

Manter, permanentemente, em serviço, em número previsto no Termo de Referência, equipe
composta por profissionais de Nutrição de nível superior, para desenvolver atividades
relacionadas com o abastecimento e a produção de refeições, bem como pessoa1 de infraestrutura qualificado, de forma a garantir o atendimento de acordo com as necessidades do
Restaurante e pessoal necessário à execução dos serviços que deverá ser devidamente
registrado pela empresa, cabendo a esta todo o ônus de natureza trabalhis;.:a e previdenciária,
entendendo- se, porém, que estes empregados, embora sem qualquer vinculação empregatícia
com o CONTRATANTE, obedecerão ao regulamento da Unidade onde o serviço está sendo
prestado. Na ausência de empregado decorrente de férias, faltas ou afastamento, a
CONTRATADA obrigar-se-á a suprir a falta do mesmo a fim de não prejudicar a execução normal
dos seus serviços;

XXII.

Elaborar cardápios especiais em datas comemorativas sempre que solic
pela fiscalização do município, assim como ambientar o restaurante par;
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XXIII.

Afastar, imediatamente, das dependências da Unidade, qualquer empregado, por mais
qualificado que seja, cuja presença venha a ser considerada imprópria ao objeto do contrato,
promovendo sua imediata substituição;

XXIV.

Promover, por recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, mantendo uma
programação semestral de treinamentos e ou quando identificada essa necessidade pelo
CONTRATANTE, assim como realizar desde os três primeiros meses de contrato, programa
interno de treinamento de seus funcionários para a redução de consumo de energia elétrica, de
água e redução de produção de resíduos sólidos, conforme determina o Decreto Estadual n°
43.629/2012;

XXV.

Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período legal determinado em legislação
própria, exame de saúde de seus empregados, ficando a CONTRATADA responsável por manter
um perfeito e regular controle de saúde dos mesmos de acordo com a NR ne 7 do MTE;

XXVI.

Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado, devidamente
expedido pelo INSS, conforme preceitua a legislação, deverá ser apresentado à fiscalização;

XXVII.

Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo ao seu
pessoal os meios apropriados e necessários para sua segurança pessoal;

XXVIII.
XXIX.

Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus empregados;
Instalar filtros industriais para água, dimensionados de acordo com as necessidades, nas áreas
de preparo e pré-preparo das refeições e no corredor de circulação interna, assim como a
descrição do manual técnico de alguns equipamentos de produção, cuando necessário,
responsabilizando-se pela sua manutenção;

XXX.

Solicitar por escrito, com antecedência de pelo menos 48 horas, à CONTRAI ANTE, autorização
para modificar os cardápios quando previsível. As modificações decorrente? de eventos
emergenciais deverão ser comunicadas e justificadas, com devida comprovação, imediatamente
à CONTRATANTE;

XXXI.

Responsabilizar-se por danos à saúde dos usuários tais como: gastroenterites decorrentes de
surtos de toxinfecções alimentares diagnosticadas de acordo com a Resolução RDC Nc 12,
02/01/01, a qual estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos para consumo, assim
como, a retratação moral;

XXXII.

Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha vitimar seus funcionários ou terceiros
quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias assegurem e demais
exigências legais para o exercício da atividade objeto do contrate
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sendo que a sua inadimplência com referência a estes encargos não transfere à CONTRATANTE
as responsabilidades de seu pagamento nem onera o objeto deste contrato;
XXXIII.

Responsabilizar-se a fornecer funcionários necessários ao perfeito atendimento do objeto do
presente Termo, bem como pela alimentação, transporte, atendimento médico, indenizações
ou qualquer outro benefício seja de que natureza for, ficando tais encargos por conta da
CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor;

XXXIV.

Responsabilizar-se pelo fornecimento e reposição de papéis descartáveis (papil-toalha e papel
higiênico) e sabonete líquido para mãos no refeitório e sanitários, bem como a limpeza dos
mesmos, sempre que necessário;

XXXV.

Diligenciar para que seus empregados tratem com cordialidade o usuário do Restaurante,
visitantes, empregados e demais contratados, podendo a CONTRATANTE exigir a retirada
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

XXXVI.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo devido fornecimento e abastecimento dos
serviços de água, esgoto, energia, gás, e os demais serviços essenciais para o pleno
funcionamento do Restaurante Popular, bem como, responsabilizar-se pelas íaxas/tarifas
decorrentes de tais serviços;

XXXVII.

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE cardápio mensal

:orn 30 dias de

antecedência;
XXXVIII.

Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá consertar ou substituir, às suas
expensas, todos os materiais, utensílios e equipamentos que apresentarem defeitos em função
de sua utilização;

XXXIX.

A CONTRATADA deverá, a cada 180 dias de fornecimento de serviço, prestar laudo técnico de
empresa habilitada sobre a manutenção de todo material, utensílios e equipamentos
disponibilizados pela CONTRATANTE;

XL.

A CONTRATADA ficará responsável pela contratação de seguro patrimonial contra incêndio,
visando a cobertura reparadora/recuperadora de danos materiais, nos casos de sinistro
ocorridos no imóvel e/ou nos bens permanentes discriminados no Anexo V do Termo de
Referência;

XLI.

A CONTRATADA deverá disponibilizar o mobiliário e equipamentos (computadores, impressora,
aparelho de ar condicionado, entre outros) necessários à administração da empresa no
Restaurante (sala da administração da empresa, vestiário e estoque seco);

XLII.

A CONTRATADA deverá trazer outros equipamentos que julgar necessários para execução do
cardápio proposto para o almoço e café da manhã, além de alugar equipamentos ^critério da
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Fiscalização da CONTRATANTE, quando a manutenção preventiva e corretiva dos ec jipamentos
do Restaurante de propriedade da CONTRATANTE exceder a 10 dias úteis. Se ..enhurra medida
for adotada no prazo estipulado, a CONTRATADA poderá receber advertência e/ou penalidade;
XLIII.

A Contratada se responsabilizará pela manutenção preditiva, preventiva e corretiva das
instalações físicas como pintura, revestimento, troca de lâmpadas, carrapetas, telas, vedações,
limpeza do reservatório de água, limpeza da caixa de gordura, coifas de exaustãc, fiitros de
água, aparelhos de ar-condicionado, administração, banheiros, lavatórios, vestiários entre
outros, devendo respeitar a garantia e o manual de uso de cada equipamento;

XUV.

A Contratada deverá apresentar, no período máximo de 30 dias, após o início da vigência do
contrato, cronograma anual das manutenções específicas de cada equipamento, devendo este
ser renovado anualmente;

XLV.

A manutenção corretiva deverá ocorrer em um prazo de 48 horas após a detecção da avaria e
realizada sem prejuízo da adequada execução dos serviços sem afetar a segurança patrimonial e
pessoal. Na hipótese de a manutenção corretiva do equipamento ou mobiliário avariado não
ocorrer no prazo estipulado, a contratada deverá substituir prontamente o equipamento;

XLVI.

A CONTRATADA deverá elaborar e manter, no local de serviço, um Livro de Ocorrências (LO) no
qual serão lançadas anotações de irregularidades encontradas e de todos os fatos referentes à
execução do CONTRATO, além de disponibilizar um Livro de Críticas e Sugestões na saída do
restaurante para que os usuários e Fiscalização da CONTRATANTE tenham acesso. A Fiscalização
da CONTRATANTE poderá ter acesso ao LO a qualquer momento que se faça necessário;

XLVII.

Elaborar e apresentar à CONTRATANTE o Manual de Boas Práticas - MBP e os P'ocedimentos
Operacionais Padronizados - POP adotados no Restaurante;

XLVIII.

A CONTRATADA deverá realizar, no início do CONTRATO e mensalmente, às suas expensas, o
tratamento químico de pragas nas dependências do Restaurante, assim como nas galerias de
fiação, nos painéis elétricos, na casa de máquinas, na rede de esgoto, nas caixas de gordura, nas
fossas, na câmara de lixo úmido, no depósito de resíduo seco e no entorno do Restaurante. A
CONTRATADA deverá manter os registros da operação e a documentação certificando a
execução do serviço e arquivar os originais no Restaurante, com cópia para a Fiscalização da
CONTRATANTE. O controle químico deverá ser executado por empresa especializada, conforme
legislação específica, com produtos desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde. Em
caso de indícios ou presença de pragas e vetores nas dependências internas do Restaurante, o
tratamento

químico

deverá

ser imediatamente

realizado

comc
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CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização da CONTRATANTE com no mínimo 24 horas de
antecedência a realização desses procedimentos;
XLIX.

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da CONTRATANTE, no início da prestação do
serviço, os utensílios utilizados no Restaurante. Na distribuição do almoço e café da manhã
deverão estar disponíveis todos os utensílios utilizados pelos usuários, quais sejam no mínimo:
2.000 (dois mil) jogos de talheres (garfo e faca) e 600 (seiscentos) colheres de mesa para a sopa,
2.000 (dois mil) bandejas plásticas, 2.000 (dois mil) pratos rasos e 600 (seiscentos) recipientes
para sopa que comportem o volume de 500ml , conforme especificações conddas nos itens 6,
13, 30, 37 , 56, 62 e 66 do Quadro 12 do Termo de Referência e itens descartáveis, devendo
ainda manter um estoque de segurança de 10% (dez) de cada um desses itens;

L.

A CONTRATADA deverá elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido à
Fiscalização da CONTRATANTE relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas
verificados e qualquer fato relevante sobre execução do objeto contratual;

LI.

A CONTRATADA se responsabilizará por eventuais reparos na estrutura predial decorrentes da
operacionalização do serviço, de modo a garantir a não interrupção do serviço de acordo com o
Termo de Referência;

UI.

É vedada a entrega de quaisquer refeições em embalagens fornecidas pelos usuários;

LI 11.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela segurança e guarda da edificação e dos equipamentos,
bens e utensílios, 24 horas, durante toda a duração do contrato, devendo responsabilizar-se
pelo custeio de funcionário ou empresa para realizar a segurança patrimonial do Restaurante,
sendo permitida a subcontratação do serviço;

LIV.

A CONTRATADA deverá instalar sistema de monitoramento por câmera de vigilância que
permita a visualização, no mínimo, do caixa, fila, balcão de distribuição, sa.ão e. área de
produção;

LV.

A CONTRATADA deverá proporcionar acesso irrestrito, total e integral dos materiais filmados na
Unidade, conforme solicitação da CONTRATANTE, devendo guardar os registros por, no mínimo,
30 (trinta) dias;

LVI.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela limpeza, asseio e higienização do ambienre interno e
externo do Restaurante, mantendo às suas expensas equipe de funcionários qualificados para
cumprimento da exigência. Em hipótese alguma, funcionários de limpeza poderão exercer
atividades diretas de manipulação de alimentos ou vice-versa;

LVII.

O reservatório de água deverá ser higienizado semestralmente por
Instituto Estadual do Ambiente - INEA.
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Parágrafo Único: A CONTRATADA obriga-se a cumprir com as demais Cláusulas constantes no Termo
de Referência.
CLÁUSULA NONA - Obrigações do MUNICÍPIO
São obrigações do MUNICÍPIO:
I.

Manter no local de execução do serviço dois servidores para a fiscalização do mesmo, sendo um
administrador e um nutricionista;

II.

Controlar o número de refeições servidas diariamente por intermédio de Fiscalização a ser
executada pelo CONTRATANTE, através de sistema eletrônico de controle a ser instalado
sob as expensas da CONTRATADA, que deverá emitir relatórios com a discriminação do
quantitativo de refeições comercializadas, em formato similar à planilha constante no
Termo de Referência;

III. A Contratante deverá realizar o inventário dos equipamentos e mobiliário em conjunto com a
Contratada, e assinarem um termo de cessão de uso de bens móveis relativo a todo
material disponibilizado pela Contratante, responsabilizando a Contratada, durante a
vigência do contrato, pela substituição de todo item de mobiliário e equipamente sob sua
responsabilidade que venha a ser danificado, extraviado, furtado ou roubado, por outro do
mesmo tipo e do mesmo modelo, mantendo a qualidade e a quantidade do material
inicialmente disponibilizado pela Contratante, no prazo máximo de 20 dias úteis, sem ônus
para a Contratante;
IV. Notificar a empresa, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na
execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções;
V. Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu pessoal,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência, supervisionando
rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho junto ao
Técnico responsável por este acompanhamento, no que couber;
VI. Fiscalizar, rotineiramente, a manutenção das instalações gerais e especiais, dos equipamentos e
de todo o material utilizado, bem como exigir da empresa a reposição imediata do que for
danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo uso;
VII. Pagar, somente as refeições efetivamente servidas, contabilizadas pelo sistema de controie de
acesso e as eventualmente autorizadas pela Fiscalização, quando houver falhas no sistema,
eventos autorizados pela CONTRATANTE ou situações supervenientes devi .amente
justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE;
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VIII. Caso a CONTRATADA não providencie a manutenção dos equipamentos e instaiações, ou deixe
de realizar algo determinado pela Fiscalização e constante no Termo de Referência, a
CONTRATANTE pode realizar tais ações e descontar do valor do faturamento mensal;
IX. As multas e eventuais descontos serão aplicados em razão das ocorrências verificadas pela
Fiscalização, conforme constam no Termo de Referência, diretamente como glosa no
faturamento mensal. As multas também podem ser descontadas da garantia contratual;
X. A CONTRATANTE deverá realizar periodicamente avaliação da qualidade do serviço junto aos
usuários para orientar o trabalho de Fiscalização do contrato;
XI. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais ou documento correspondente, e os termos de sua proposta;
XII. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
XIII. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pesa
CONTRATADA, em conformidade com a legislação aplicável;
XIV.

Garantir o acesso e as condições de acessibilidade à portadores de necessidades especiais;

Parágrafo Único: A CONTRATANTE obriga-se a cumprir com as demais Cláusulas constantes no
Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA - Execução e Fiscalização
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e tia legislação
aplicável, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
A Fiscalização da execução do Termo caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, que deverá, conforme o estabelecido no art. 37 do Decreto Municipal ne 7.349/2019,
designar Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em
eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do objeto contratado.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de suas
atividades.
Parágrafo Segundo - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a municipali
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mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados
não implica em corresponsabilidade do MUNICÍPIO.
Parágrafo Terceiro - A designação dos Gerentes e dos Fiscais deverá ser efeiuada por meio de
Portaria da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicação no boletim Oficial do
Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores, devendo a cópia do Ato ser
parte integrante do processo administrativo licitatório, servindo como documento hábil para
instrução de processo de pagamento, devendo a vacância de qualquer um destes ser suprida de
imediato. Deverá ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria contratante, cópia da
Portaria de designação de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do
ato.
Parágrafo Quarto - As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão
determinadas em Instrução Normativa específica, da qual deverão ter plena ciência através de
declaração a ser firmada e incluída no processo originário da contratação, sem prejuízo de outras
intrínsecas ou dispostas em legislação específica, devendo ser também observado:
I)

Responsabilidades atribuídas ao Gerente:
a)

O controle de aumento injustificado dos custos para a administração pública, de insumos,
bens ou serviços;

b) A confecção de registros e planilhas, quando for parte da administração, de insumos, bem ou
serviços necessários ao desempenho de suas funções;
c)

A emissão de pronunciamento fundamentado para a sugestão de alterações e prorrogações
contratuais;

d)

Recomendar a aplicação de sanções e/ ou rescisões ao gestor da pasta, após o devido
processo legal;

e)

Elaboração de relatório final conclusivo, referente a satisfatória execução do objeto
contratado, que deverá ser acostado ao processo administrativo de contratação;

f)
II)

Recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes.

Responsabilidades atribuídas ao Fiscal:
a) A elaboração de relatórios de fiscalização justificados e fundamentados;
b) O acompanhamento em campo dos serviços, se couber;
c)

A verificação da correta execução contratual, de modo a legitimar a liquidação dos
pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acejreâjda
necessidade de serem aplicadas sanções ou rescisão contratual;

/

mmiumEBBaaaasaaBBaÊW^xm&sBBBs, j^ ez& snn mãHmmxmmamasssm

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

7

PREFEITURA

DUQUE DE

CAXIAS
d) A pronta comunicação ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execução do
instrumento contratual.
Parágrafo Quinto - O mau desempenho das funções e das responsabilidades inerentes ao Gerente e
ao Fiscal sujeita o servidor designado às penalidades previstas na Lei Municipal n°. 1.506 de 2000 e
na Lei Federal ns 8.666, de 1993 e demais legislações pertinentes, resguardado o direito à ampla
defesa e contraditório.
Parágrafo Sexto - Independentemente da ação do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver
ciência de falhas na execução do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorrência a Autoridade
hierarquicamente superior ou ao próprio Gerente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Aceitação do Objeto do Contrato
Obedecendo ao previsto no Termo de Referência, os serviços serão recebidos da seguinte maneira:
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Termo segunde normas
sanitárias legais vigentes e regulamentações das Resoluções da Diretoria Colegiaca da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. como também, normas e recomendações das entidades
reguladoras de serviços similares no âmbito Estadual e Municipal, sob a fiscalização da
CONTRATANTE;
Parágrafo Segundo - O almoço deverá ser fornecido de segunda à sexta, em dias úteis, no horário de
11:00 horas às 15:00 horas. A quantidade máxima de venda por pessoa será de uma (01) refeição por
vez, devendo a CONTRATADA manter um controle sobre este limite;
Parágrafo Terceiro - O café da manhã deverá ser fornecido de segunda à sexta,

dias úteis, no

horário de 06:00 horas às 09:00 horas. A quantidade máxima de venda por pessoa será de jma (01)
refeição por vez, devendo a CONTRATADA manter um controle sobre este limite;
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do(a) Nutricionista responsável
técnico(a) da CONTRATANTE do Restaurante Popular Dom Helder Câmara, a Programação dos
Cardápios Mensais (almoço e café da manhã), impreterivelmente em até 30 (trinta) dias anteriores à
sua execução, com os cálculos calóricos de ambas as refeições;
Parágrafo Quinto - O cardápio diário deve estar exposto para os usuários na entrada do restaurante,
no mural e junto à distribuição, próxima aos pratos modelos, devendo informar a porção em gramas,
o valor calórico e o percentual de nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, sódio e fibras) de cada
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Parágrafo Sexto - A CONTRATADA deverá apresentar diariamente um prato rr odeio próximo a
distribuição com os alimentos componentes da refeição do dia (almoço e café da manhã), indicando
o porcionamento mínimo definido no contrato, sem custo para a CONTRATANTE;
Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente, junto ao pratc modelo, os
itens do cardápio do dia que contenham glúten e/ou lactose, a título de informaçã' nutricional, bem
como disponibilizar junto às preparações a informação de alerta "contém glúten e/ou lactose";
Parágrafo Oitavo - O cardápio deve buscar adequação às preferências do público atendido,
observando-se os hábitos alimentares locais e as referências de uma alimentação saudável,
conforme disposto no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúce;
Parágrafo Nono - Em caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado, a CONTRATADA
deverá solicitar previamente e por escrito à CONTRATANTE, com mínimo de 48 {quarenta e oito)
horas de antecedência as alterações programadas, e comunicada imediatamente as alterações
decorrentes de eventos emergenciais a modificação do cardápio, ficando sujeito à aprovação;
Parágrafo Décimo - Deverá ser cotado o preço unitário por tipo de refeição (almoço e café da
manhã) e o preço unitário total (almoço e café da manhã);
Parágrafo Décimo-Primeiro - O recebimento provisório se dará no dia a dia, com o fornecimento e
distribuição das refeições, catalogados em relatórios diários apresentados aos fiscais,
Parágrafo Décimo-Segundo - O recebimento definitivo sucederá ao final da competência mensal
com a junção de todos os relatórios, que se dará por meio da comprovação do adimplemento das
obrigações contratuais com a prestação do serviço mensal através da apresentação de nota fiscal
atestada pela fiscalização a contratante;
Parágrafo Décimo-Terceiro - O valor a ser pago pela CONTRATANTE será o valor unitário por cada
tipo de refeição, subtraído do valor pago pelo usuário e multiplicado pela quantidade de refeições
servidas de cada tipo (almoço e café da manhã);
Parágrafo Décimo-Quarto - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os utensílios e enuipamentos
indispensáveis ao bom desempenho dos serviços, nas quantidades compatíveis com c número de
refeições (almoço e café da manhã) diárias, levando em consideração o tempo, quantidade de
funcionários e equipamentos do restaurante;
Parágrafo Décimo-Quinto - A CONTRATADA deverá manter no Restaurante Popular Dom Helder
Câmara, Duque de Caxias/RJ, um quadro de pessoal que atenda os parâmetros
estabelecidos no Termo de Referência;
U

Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 - Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA

Itr

DUQUE DE

ü a CAXIAS
Parágrafo Décimo-Sexto - A execução dos serviços será assistida pelo Fiscal do Contrato, que será
designado por meio de Portaria, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome
completo, cargo e matrícula do Servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Possibilidade de Alteração do Termo
O presente termo poderá sofrer as alterações previstas no art. 65, da Lei 8.666/1993, desde que
devidamente justificado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Força Maior
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir o prazo e condições do
contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolizado. Não serão
consideradas quaisquer alegações baseadas em greve, ou em ocorrência não comunicada. Os
motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-Suspensão da Execução
É facultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos diante de
justificadas razões de interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Sanções Administrativas
I.

Comete infração administrativa, nos termos dos artigos 86 e 87, I e III, da Lei n? 8 666/93 e art. 1° da
lei 10.520/2002, a Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal qut couoer, ficará às
seguintes penalidades:
a.

Advertência;

b.

Multa;

c.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração;

d.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no art. 87 da Lei 8666/93.
Parágrafo Primeiro - A imposição das penalidades de advertência e de multa são ie competência da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hi
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Parágrafo segundo - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do caput desta Cláusula podem
cumular-se com a da alínea "b", não excluem a possibilidade de rescisão unilateral ro Contrato.
Parágrafo Terceiro - As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados da publicação no Boletim Oficial do ato que as impuser, do qual a CONTRATADA terá
conhecimento.
Parágrafo Quarto - Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o recolhimento
da multa, será promovido o seu desconto da parcela retida ou da garantia. Mediante decisão da
autoridade contratante. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação
do recolhimento da multa ou da prova de sua revelação por ato do MUNICÍPIO.
Parágrafo Quinto - As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Sexto - A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública somente será aplicada após a ciência da CONTRATADA e depois de
desprovido recurso cabível ou precluso o prazo para oferecê-lo. O prazo da suspensão será fixado
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, e o interesse do MUNICÍPIO.
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas na alínea "c" e "d" do caput desta Cláusula é de
competência do Prefeito. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar considerará a
natureza e a gravidade da falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e os casos de
reincidência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Rescisão Administrativa
O presente Termo poderá ser rescindido através de ato unilateral do Contratante, bem como, de
forma amigável entre as partes, desde que a mesma seja conveniente para est? municipalidade,
conforme previsto nos artigos 77 a 80 da Lei n^ 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro - A declaração de rescisão deste Termo, em todos os casos em que ela é
admissível, operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Boletim Oficial.
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de ser decretada a rescisão administrativa, por culpa da
CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará ele sujeito à multa de até 20% (vinte
cento) calculada sobre o valor do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Recursos
Contra as decisões de que resultarem sanções administrativas a CONTRATADA pode, a:
a)

Recorrer à própria SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS;

b)

Recorrer do ato que aplicar a pena de advertência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da ciência

da decisão;
c)

Pedir reconsideração da decisão que declarar a suspensão do direito ou a inidoneidade da

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da intimação da decisão.
Parágrafo Único - Os recursos e pedidos de reconsideração não têm efeito suspensivo, exceto se
este lhe for atribuído pela autoridade competente para conhecê-lo em última instância.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Recurso ao Judiciário
Serão cobrados em processo os valores correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer
sanções impostas à CONTRATADA, bem como os das perdas e danos e dos prejuízos sofrdos pela
Municipalidade em decorrência da má execução ou da inexecução do Contrate. Nesse caso a
CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, das
custas judiciais e dos honorários de advogados, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) do valor
em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
A CONTRATADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e
condições do presente Contrato, e elege para foro deste Termo o do Município de, Duque de Caxias,
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Publicação
O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato, conforme art. 61, Parágrafo Único, da
Lei n9 8.666 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fiscalização Financeira e Orçamentária
O MUNICÍPIO providenciará a remessa de cópias do presente instrumento ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, sendo mantida uma
via digitalizada do Termo pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Secretaria Municipal de Controle Interno.
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Parágrafo Único - A Procuradoria Geral do Município será responsável por manter em seus arquivos
uma via autêntica do Termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Assinaturas
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento por seus
representantes em 03 (três) vias de igual teor e forma, estando cientes que eventual divergência
entre o presente Contrato e o Termo de Referência acostado no processo administrativo respectivo,
este último prevalecerá sobre aquele.

Duque de Caxias, 27 de abril de 2022.
Janyr Menezes

MU
J
Secretaria Muríicí

Secretário Municipal de Assistência
Snr.ial e Direitos Humanos
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LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇAO LIDA
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