
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  CONTINUADOS  DE 
TELEFONISTA, QUE ENTRE SI FAZEM, O 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
21ª  REGIÃO  E  A  EMPRESA  S  &  M 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI.

 

CONTRATO TRT/DLC Nº 015/2019

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  02.544.593/0001-82neste  ato  representado  por  Sua 
Excelência a Desembargador Presidente  BENTO HERCULANO DUARTE NETO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 444.518.224-91 e portador da Cédula de Identidade nº 
607142 -  ITEP/RN,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e,  de  outro  lado,  a 
empresa  S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.350.057/0001-71, com sede na rua Eridano, 407, Bairro Brasil  Industrial,  Belo 
Horizonte/MG,  CEP  30644-100,  neste  ato  representada  por  seu  Procurador  Sr. 
GUSTAVO COSTA LOPES, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.524.416-80 e portador 
da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  nº  05424097751  -  DETRAN/MG,  doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força 
do presente instrumento, na forma constante nos PROADs TRT nº 2706/2018 e nº 
6504/2019,  mediante  Pregão  Eletrônico  registrado  sob  o  nº  017/2018,  do  tipo 
Menor Preço, e Dispensa de Licitação nº 019/2019 (contratação de remanescente 
de serviço),  de acordo com as normas estabelecidas nas Leis  nº  10.520/2002 e 
8.666/93,  Lei  Complementar  nº  123/2006,  Decretos  nº  2.271/1997 e 5.450/2005, 
Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, e demais legislação pertinente, o 
presente  Contrato  de  prestação  de  serviços  continuados  de  telefonista,  que  se 
regerá pelas cláusulas e condições adiante discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados 
de telefonista, preferencialmente portador de deficiência visual parcial ou total, de 
acordo  com as  quantidades  especificadas  abaixo,  e  as  condições  estabelecidas 
neste contrato e em seus anexos.

Serviço Nº de postos
Telefonista 03 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

São anexos deste contrato:
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I - Anexo I: Termo de Referência;

II – Anexo II: Planilhas de Custos e Formação de Preços;

III - Anexo III: Cópia da Nota de Empenho

PARÁGRAFO SEGUNDO

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 §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto no § 2º e 
seguintes do referido artigo.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O  objeto  contratual  inclui  o  fornecimento  e  disponibilização  pela 
CONTRATADA dos  uniformes  necessários  à  execução  dos  serviços,  na  forma 
exigida no item 7.0 do Termo de Referência - Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

Os  serviços  a  serem executados  pela  CONTRATADA,  bem  como  as 
condições  de  execução,  encontram-se  especificados  nos  itens  5.0  e  11.0, 
respectivamente, do Termo de Referência – Anexo I deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A prestação dos serviços deverá ter início em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento,  pela  CONTRATADA,  da  Ordem  de  Serviço  a  ser  emitida  pelo 
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços serão prestados na sede do CONTRATANTE, localizada na 
Avenida  Capitão-Mor  Gouveia,  3104,  Lagoa  Nova,  CEP  59.063-900,  Natal/RN, 
durante o horário de seu funcionamento, compreendido no horário das 07h às 19h, 
em dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados), de acordo com a conveniência do 
CONTRATANTE,  respeitados os limites estabelecidos na legislação trabalhista  e 
instrumentos coletivos de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A  carga  horária  dos  empregados  da  CONTRATADA que  atuam  no 
presente contrato será de 30 (trinta) horas semanais, em turnos de 6 (seis) horas.
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PARÁGRAFO QUARTO

Os turnos e horários descritos no parágrafo anterior poderão ser alterados 
de acordo com a conveniência administrativa do  CONTRATANTE, desde que não 
exceda a carga horária de trabalho previamente estabelecida e haja comunicação 
previa  a  CONTRATADA,  devendo  os  empregados,  em  razão  disso,  possuírem 
flexibilidade de horário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

Os profissionais  da  CONTRATADA que atuarão no contrato,  terão as 
seguintes atribuições:

I - Atender  com  prontidão  os  chamados  telefônicos  internos  e  externos,  que 
passam  pela  mesa  de  telefonistas,  procedendo  às  chamadas  externas  e 
transferências necessárias ao fluxo de telefonia;

II - Executar  com  prontidão,  urbanidade  e  respeito  os  serviços  relacionados  à 
função de telefonista;

III - Confirmar  o  destinatário  informado  pelo  usuário  antes  de  efetuar  a 
transferência da ligação para o mesmo;

IV - Zelar pela conservação dos equipamentos, informando sempre ao Gestor e/ou 
Fiscal do Contrato, as necessidades do setor, propondo reposições e reformas que 
se fizerem necessárias;

V - Comunicar imediatamente todo e qualquer defeito e/ou falhas que porventura 
surgir  nos equipamentos utilizados nas atividades relacionadas,  assim como nas 
linhas e troncos telefônicos utilizados;

VI - Estar  presente  no  local  de  trabalho  no  horário  determinado,  comunicando 
eventuais faltas ou atrasos ao Gestor/Fiscal;

VII - Não  deixar  o  local  de  trabalho  até  ser  substituído(a)  pelo(a)  próximo(a) 
telefonista;

VIII - Cumprir as determinações e normas estabelecidas pelo Gestor/Fiscal;

IX - Prestar  informações  aos  usuários  sobre  consulta  à  lista  telefônica  e 
informações sobre ramais de outros setores;

X - Atender  às  normas  expedidas  sobre  o  serviço  de  telefonia,  bem  como  às 
orientações emanadas do Gestor/Fiscal do contrato ou da autoridade competente;

XI - Manter  conhecimento  dos  registros  de  ramais  dos  setores  e  servidores 
atualizados, alimentado pelos sistemas do CONTRATANTE; e

XII - Executar outras atividades correlatas.
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CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES CONTRATUAIS

Pela  execução  dos  serviços,  objeto  do  presente  contrato,  o 
CONTRATANTE pagará mensalmente à  CONTRATADA o valor  de  R$ 8.411,96 
(oito mil, quatrocentos e onze reais e noventa e seis centavos).

O  valor  total  do  presente  contrato  é  de  R$  100.943,50  (cem  mil, 
novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO

Já estão inclusos nos preços unitário e total todos os custos relacionados 
com  a  remuneração,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários  e  outros 
pertinentes à prestação dos serviços, bem como taxas, impostos, tributos, seguros, 
indenizações e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre os mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

Os valores contratuais poderão ser repactuados e reajustados, observado 
o  interregno  mínimo  de  1  (um)  ano,  conforme  art.  5º  do  Decreto  nº  2.271,  de 
07/07/97 e artigo 53 da IN nº 05/2017 - SEGES/MPDG.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste/repactuação 
será contado a partir: 

I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, 
em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado; ou

II -  da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente 
vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for  
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Nas  repactuações  e  reajustes  subsequentes  à(ao)  primeiro(a),  a 
anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última 
repactuação/reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As  repactuações  serão  precedidas  de  solicitação  da  CONTRATADA, 
acompanhada  de  demonstração  analítica  da  alteração  dos  custos,  por  meio  de 
apresentação  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  ou  do  novo  Acordo, 
Convenção  ou  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  que  fundamenta  a  repactuação, 
conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
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PARÁGRAFO QUARTO

A repactuação para fazer  face à elevação dos custos da contratação, 
respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência 
do contrato, é direito da CONTRATADA e não poderá alterar o equilíbrio econômico 
e  financeiro  dos  contratos,  conforme  estabelece  o  inciso  XXI  do  art.  37  da 
Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado à CONTRATADA 
receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

PARÁGRAFO QUINTO

A  repactuação  poderá  ser  dividida  em tantas  parcelas  quantas  forem 
necessárias,  em respeito  ao  princípio  da  anualidade  do  reajuste  dos  preços  da 
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação 
de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como 
os  custos  decorrentes  da  mão  de  obra  e  os  custos  decorrentes  dos  insumos 
necessários à execução do serviço.

PARÁGRAFO SEXTO

A  repactuação  para  reajuste  do  contrato  em  razão  de  novo  Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento 
de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

PARÁGRAFO SÉTIMO

É vedada  a  inclusão,  por  ocasião  da  repactuação,  de  benefícios  não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 
instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

PARÁGRAFO OITAVO

O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Convenções  ou  Dissídios  Coletivos  de  Trabalho  que  tratem  de  pagamento  de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

PARÁGRAFO NONO

A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 
de  60  (sessenta)  dias,  contados  a  partir  da  solicitação  e  da  entrega  dos 
comprovantes  de  variação  dos  custos.  Tal  prazo  ficará  suspenso  enquanto  a 
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo 
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
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PARÁGRAFO DÉCIMO

A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida 
mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV  -  indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores  oficiais  de  referência, 
tarifas públicas ou outros equivalentes; e

V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

As  repactuações  a  que  a  CONTRATADA fizer  jus  e  que  não  forem 
solicitadas  durante  a  vigência  do  contrato  serão  objeto  de  preclusão  com  a 
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Os itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de 
acordo  ou  convenção  coletiva  de  trabalho  e  de  lei)  poderão  ser  reajustados 
anualmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IPCA/IBGE, devendo tal reajuste ser 
solicitado pela CONTRATADA juntamente com a repactuação.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

No caso de prorrogação do contrato, o item aviso prévio trabalhado será 
excluído das Planilhas de Custos e Formação de Preços – Anexo II  do presente 
contrato, a partir do segundo ano (Acórdão TCU nº 3006/2010). Tal exclusão será 
realizada na oportunidade da repactuação contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

Como condição para o recebimento de valores relativos à repactuação, a 
CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, 
de que trata a Cláusula Décima Segunda, de modo que se mantenha a proporção de 
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

As  repactuações  não  interferem  no  direito  das  partes  de  solicitar,  a 
qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base 
no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

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  nos preços contratados, 
implicarão a revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTA VINCULADA

Em conformidade com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 
05/2017  -  SEGES/MPDG e  na  Resolução  nº  169/2013,  com  as  alterações 
promovidas pela Resolução nº 183/2013, ambas do CNJ, será aberta junto ao Banco 
do  Brasil  S.A.,  à  ordem  do  CONTRATANTE,  uma  conta-depósito  vinculada  – 
bloqueada  para  movimentação  -  em  nome  da  CONTRATADA,  a  ser  utilizada 
exclusivamente para crédito dos recursos de provisão para encargos trabalhistas 
(férias, 13º salário e verbas rescisórias) de empregados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para  atendimento  do  teor  do  caput  desta  cláusula,  a  assinatura  do 
presente contrato será sucedida dos seguintes atos:

I - Solicitação  pelo  CONTRATANTE ao  Banco  do  Brasil  S.A.  de  abertura  de 
conta-depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  -  no  nome  da 
CONTRATADA,  conforme previsão constante do Acordo de Cooperação Técnica 
TRT/CAd nº 001/2014, firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
e o Banco do Brasil S.A., em 12/03/2014, e publicado no D.O.U. em 19/03/2014;

II - Assinatura,  pela  CONTRATADA,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias,  a  contar  da 
notificação  do  CONTRATANTE,  dos  documentos  de  abertura  da  conta  depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação -, e de termo específico do Banco do 
Brasil  S.A.  que permita  ao  CONTRATANTE ter  acesso aos saldos e extratos,  e 
vincule  a  movimentação  dos  valores  depositados  a  sua  autorização,  conforme 
modelo indicado no Acordo de Cooperação Técnica TRT/CAd nº 001/2014;

III - Após a entrega dos documentos obrigatórios pela CONTRATADA, o Banco do 
Brasil  S.A.  abrirá  a  conta-depósito,  em  seu  nome  e  na  sua  agência  de 
relacionamento,  e  informará  ao  CONTRATANTE sobre  a  abertura,  na  forma 
consignada no Acordo de Cooperação Técnica TRT/CAd nº 001/2014;

IV - Com base no Termo de Autorização assinado pela  CONTRATADA junto ao 
Banco do Brasil S.A., o qual permite ao  CONTRATANTE ter acesso aos saldos e 
extratos da conta vinculada aberta em nome da empresa, como também vincula a 
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movimentação dos valores  depositados a  sua autorização,  a  Administração nela 
depositará  os  valores  provisionados  para  o  pagamento  das  seguintes  rubricas 
referentes  a  direitos  trabalhistas  dos  empregados  disponibilizados  pela 
CONTRATADA para o serviço contratado, e nos seguintes percentuais: 

PERCENTUAIS PARA CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Item Percentuais

13º (décimo terceiro) salário 8,33%
Férias e 1/3 (um terço) constitucional 12,10%
Multa s/ FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio 
indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado.

5,00%

Subtotal 25,43%
Incidência  do  Submódulo  2.2  s/  férias,  1/3  (um  terço) 
constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário*

7,39% 7,60% 7,82%

Total 32,82% 33,03% 33,25%
*Considerando alíquotas de contribuição de 1%, 2% ou 3% referentes ao grau de risco de acidente  
do trabalho, previstas no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes rubricas:

I - férias;

II - 1/3 constitucional;

III - 13º salário;

IV - multa do FGTS por dispensa sem justa causa; e

V - incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 
13º salário.

PARÁGRAFO TERCEIRO
  

A conta será aberta exclusivamente para recebimento de depósitos dos 
recursos retidos de rubricas citadas no parágrafo segundo desta cláusula, conforme 
definido nas Planilhas de Custos e de Formação de Preços, constantes do Anexo II 
deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

A  movimentação  da  Conta-Depósito  Vinculada  ―  bloqueada  para 
movimentação  dependerá  de  autorização  CONTRATANTE e  será  feita 
exclusivamente para o pagamento das obrigações previstas no parágrafo segundo.

PARÁGRAFO QUINTO

Para a liberação dos recursos em Conta-Depósito Vinculada – bloqueada 
para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais 
indenizações  trabalhistas  aos  empregados,  decorrentes  de  situações  ocorridas 
durante  a  vigência  do  contrato,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  ao 
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CONTRATANTE os  documentos  comprobatórios  da  ocorrência  das  obrigações 
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

PARÁGRAFO SEXTO

Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento 
dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos 
cálculos,  o  CONTRATANTE expedirá  a  autorização  para  a  movimentação  dos 
recursos creditados em Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação 
- e a encaminhará à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. A 
autorização  deverá  especificar  que  a  movimentação  será  exclusiva  para  o 
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual  indenização trabalhista aos 
trabalhadores favorecidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A  CONTRATADA deverá  apresentar  ao  CONTRATANTE,  no  prazo 
máximo  de  3  (três)  dias  úteis,  contados  da  movimentação,  o  comprovante  das 
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

PARÁGRAFO OITAVO

O  saldo  remanescente  dos  recursos  depositados  na  Conta-Depósito 
Vinculada ― bloqueada para movimentação - será liberado à  CONTRATADA no 
momento  do  encerramento  do  contrato,  na  presença  do  sindicato  da  categoria 
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

PARÁGRAFO NONO

Os recursos depositados nas  contas-depósito  vinculadas  –  bloqueadas 
para movimentação  - serão remunerados diariamente pelo índice da poupança ou 
outro definido no Acordo de Cooperação Técnica TRT/CAd nº 001/2014, sempre 
escolhido o de maior rentabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO

Os depósitos  serão  efetuados  sem prejuízo  da  retenção,  na  fonte,  da 
tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Durante a execução do contrato poderá ocorrer liberação de valores da 
conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, mediante autorização 
do  CONTRATANTE,  na  forma  acordada  no  Acordo  de  Cooperação  Técnica 
TRT/CAd nº 001/2014, firmado com o Banco do Brasil S.A., para o pagamento das 
verbas mencionadas no caput da presente cláusula nas seguintes condições:
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I  - Parcial  e  anualmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º  (décimo  terceiro) 
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

II  - Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias 
previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao 
contrato;

III  - Parcialmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º  (décimo  terceiro)  salário 
proporcional,  às  férias  proporcionais  e  à  indenização  compensatória  porventura 
devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e

IV  - Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

A  CONTRATADA poderá  solicitar  a  autorização  do  CONTRATANTE 
para:

I  -  Resgatar  da  conta-depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  -,  os 
valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que 
estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no parágrafo segundo desta 
cláusula,  desde  que  comprovado  tratar-se  dos  empregados  alocados  pela 
CONTRATADA para prestação dos serviços contratados; e

II  -  Movimentar  os  recursos  da  conta-depósito  vinculada  –  bloqueada  para 
movimentação -, diretamente para a conta corrente dos empregados alocados na 
execução do contrato,  desde que para  o pagamento  de verbas trabalhistas  que 
estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no parágrafo segundo desta 
cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Para resgatar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação -, conforme previsto no inciso I do parágrafo décimo segundo desta 
cláusula,  a  CONTRATADA,  após  pagamento  das  verbas  trabalhistas  e 
previdenciárias, deverá apresentar à unidade competente do  CONTRATANTE os 
documentos  comprobatórios  de  que  efetivamente  pagou  a  cada  empregado  as 
rubricas indicadas no  caput  desta cláusula, assim como os respectivos prazos de 
vencimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

O CONTRATANTE, por meio da Coordenadoria de Execução Financeira - 
CEF, expedirá, após a confirmação do pagamento das verbas trabalhistas retidas e  
a conferência dos cálculos, a autorização de que trata o inciso I do parágrafo décimo 
segundo desta cláusula, encaminhando a referida autorização ao Banco do Brasil no 
prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da  data  da  apresentação  dos 
documentos comprobatórios pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

Na situação  descrita  no  inciso  II  do  parágrafo  décimo segundo  desta 
cláusula, o CONTRATANTE, após análise, emitirá a autorização especificando que 
a movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente 
dos trabalhadores favorecidos e solicitará ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de 
10 (dez) dias úteis,  contados da data da transferência dos valores para a conta 
corrente do beneficiário, apresente os respectivos comprovantes de depósitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

A verificação dos percentuais das rubricas indicadas no presente contrato, 
o acompanhamento, o controle, a conferência dos cálculos efetuados, a confirmação 
dos valores e da documentação apresentada e demais verificações pertinentes, bem 
como a solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta-depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação -, serão efetuados pela Coordenadoria 
de Execução Financeira – CEF do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

Pela abertura e manutenção da conta depósito  vinculada – bloqueada 
para movimentação –, haverá cobrança de tarifas, conforme publicado na Tabela de 
Tarifas do Banco do Brasil  S.A.,  divulgada de acordo com as normas do Banco 
Central do Brasil.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO

Quando  os  valores  a  serem  liberados  da  conta-depósito  vinculada  – 
bloqueada para movimentação –, se referirem à rescisão do contrato de trabalho 
entre a empresa contratada e o empregado alocado na execução do contrato, com 
mais  de  um  ano  de  serviço,  o  CONTRATANTE deverá  requerer,  por  meio  da 
CONTRATADA a  assistência  do  sindicato  da  categoria  a  que  pertencer  o 
empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se os termos 
de rescisão do contrato de trabalho estão corretos.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO

No  caso  de  o  sindicato  exigir  o  pagamento  antes  da  assistência,  a 
CONTRATADA poderá  adotar  um  dos  procedimentos  indicados  nos  incisos 
constantes  no parágrafo  décimo primeiro  desta  cláusula,  devendo apresentar  ao 
CONTRATANTE,  na  situação  consignada  no  inciso  II  do  referido  parágrafo,  no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados 
para a conta corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o 
comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO

O eventual saldo existente na conta vinculada somente será liberado com 
a  execução  completa  do  contrato,  após  a  comprovação,  por  parte  da 
CONTRATADA,  da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

O faturamento deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, contendo o detalhamento dos serviços realizados, e a 
correspondente  nota  fiscal/fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da 
comprovação da regularidade fiscal,  constatada por  meio de consulta  on-line ao 
Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  ou  na 
impossibilidade  de  acesso  ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, sob 
pena de violação ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.012/95, no art. 29, incisos III e IV  
e art. 55, inciso XIII, ambos da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 12.440/2011  e no § 3º do 
art. 195 da Constituição Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento deverá ser efetuado mediante  apresentação de Nota Fiscal  
ou da Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços 
executados, conforme o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Por ocasião da apresentação das notas fiscais/faturas, a CONTRATADA 
deverá apresentar, mensalmente, e/ou quando solicitado pelo  CONTRATANTE os 
originais dos documentos e informações elencados no subitem 11.3.2 do Termo de 
Referência - Anexo I deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será efetuado até o 5º (quinto) dia útil  
da  data  sua  apresentação,  devidamente  atestada,  desde  que  cumpridas  as 
condições estabelecidas no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O  valor  da  primeira  fatura  será  proporcional  aos  dias  de  serviços 
efetivamente realizados, considerando-se o período compreendido entre a data do 
início da prestação dos serviços e o último dia do mês. Nos meses seguintes deverá 
ser considerado o período mensal integral.

12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

PARÁGRAFO QUINTO

O  valor  correspondente  será  creditado  em  nome  da  CONTRATADA, 
mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem 
bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 
condições estabelecidas no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO

A regularidade fiscal e trabalhista traduz-se na detenção das seguintes 
certidões atualizadas:

I  - 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.

II  - Prova de regularidade para com a Fazenda Estado, se houver;

III  - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

IV  - Certificado de Regularidade do FGTS –CRF;

V  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei 12.440/2011).

PARÁGRAFO SÉTIMO

A  Coordenadoria  de  Execução  Financeira  -  CEF  do  CONTRATANTE 
poderá verificar a situação do fornecedor por meio de consulta  on line no SICAF, 
cujo resultado será impresso e juntado aos autos.

PARÁGRAFO OITAVO

Quando constatada irregularidade no cumprimento das obrigações fiscais 
e  trabalhistas,  o  pagamento  poderá  ser  realizado  (Acórdão  TCU  -  964/2012  - 
Plenário), sendo que a Administração concederá um prazo de 5 (cinco) dias úteis,  
prorrogável por igual período, por solicitação da CONTRATADA, para regularização, 
quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação, 
conforme item 8 do Anexo VIII-B da IN nº 05/2017 -  SEGES/MPDG, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação das demais sanções.

PARÁGRAFO NONO

O  CONTRATANTE fica  autorizado  a  fazer  o  desconto  nas  faturas  e 
realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 
trabalhadores,  bem como  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS,  quando 
estes não forem adimplidos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO

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

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à CONTRATADA enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de inadimplência 
contratual,  inclusive  a  apresentação  do  demonstrativo  dos  serviços  executados, 
ressalvado o disposto no Parágrafo Décimo Quarto desta Cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Sobre o valor faturado será retido na fonte 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 1234, 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; e

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 DÉCIMO 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. Não tendo nenhum valor a receber, as 
importâncias deverão ser deduzidas da garantia contratual ou ser recolhidas pela 
CONTRATADA. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente 
para cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

Em conformidade com o disposto na Cláusula Sexta deste contrato, por 
ocasião do pagamento mensal, serão retidos do valor devido à CONTRATADA, em 
conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, os custos relativos às 
provisões com férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa 
sem justa  causa,  bem como a  incidência  dos  encargos  previdenciários  e  FGTS 
(INSS / SESI / SESC / SENAI / SENAC / SALÁRIO EDUCAÇÃO / FGTS / RAT + 
FAT / SEBRAE etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, no montante ali 
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definido,  observando-se  também  o  disposto  no  Parágrafo  Segundo  da  mesma 
cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

Os valores  depositados  na  conta-depósito  vinculada  -  bloqueada  para 
movimentação -  deixarão de compor  o  valor  mensal  devido  à  empresa e  serão 
efetuados  sem prejuízo  da  retenção,  na  fonte,  da  tributação  sujeita  a  alíquotas 
específicas previstas na legislação própria.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

Será retido do pagamento do valor mensal devido à  CONTRATADA  e 
depositado na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, o valor 
das despesas com a cobrança de abertura  e de manutenção da referida  conta-
depósito  de  que  trata  o  Parágrafo  Décimo  Segundo  da  Cláusula  Sexta  deste 
contrato,  caso  a  instituição  financeira  oficial  promova  descontos  diretamente  na 
conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

Na  hipótese  de  atraso  no  pagamento  da  nota  fiscal,  devidamente 
atestada, o valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a 
data do efetivo pagamento de acordo com a variação da TR (Taxa de Referência), 
pro  rata  die.  Contudo,  se  o  inadimplemento  da  obrigação  for  provocado  pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE ficará desobrigado de promover tal atualização 
monetária. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O  prazo  de  vigência  do  presente  contrato  será  de  12  (doze)  meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, se conveniente para o CONTRATANTE, limitada sua duração 
a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A  despesa  com  a  execução  do  presente  contrato  será  atendida  com 
recursos  provenientes  do  Programa de  Trabalho  nº  02122057142560024,  PTRS 
107720 e Elemento de Despesa nº 339037.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São  obrigações  de  exclusiva  conta  e  responsabilidade  da 
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CONTRATADA, além daquelas previstas no Termo de Referência - Anexo I deste 
contrato, e de outras que por lei lhe couberem, as seguintes:

I - Designar, por ocasião da assinatura do contrato, preposto o qual deverá ter 
capacidade  gerencial  e  poderes  específicos  para  atuar  como  representante 
administrativo  e  legal  junto  ao  CONTRATANTE.  A  indicação  do  preposto 
deverá ser previamente submetida à aprovação do CONTRATANTE, conforme 
item 10.0 do Termo de Referência - Anexo I do contrato;

II - Manter sistema de ponto eletrônico para controle de acesso dos funcionários 
terceirizados lotados nos postos;

III - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

IV - Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo, 
Convenção,  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias 
abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

V - Cumprir, imediata e independentemente de repactuação do contrato, as normas 
estabelecidas  em  Acordo,  Convenção  ou  Dissídio  Coletivo  da  respectiva 
categoria profissional tão logo tenha sido homologado, sobretudo no que se 
refira a aumento de salário;

VI - Realizar o pagamento dos salários na conta dos empregados, em agências 
situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 
serviços;

VII - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida que impeça 
ou retarde a execução do contrato,  efetuando o registro  da ocorrência com 
todos os dados e circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento.

VIII - Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e cumprir, além dos 
postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, as 
normas  de  segurança  do  CONTRATANTE,  bem  como  seus  regulamentos 
internos.

IX - Prestar todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pelo 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações.

X - Efetuar  a  entrega  dos  uniformes  previstos  neste  Termo,  nos  prazos  e 
quantidades  suficientes  e  necessários  para  a  perfeita  execução  do  serviço, 
conforme item 7.0 do Termo de Referência - Anexo I deste contrato;

XI - Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados 
e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

XII - Substituir,  no prazo de 2 (duas) horas a partir da sua ciência, o empregado 
posto a serviço do CONTRATANTE em caso de eventual ausência, tais como, 
faltas, férias e licenças, devendo identificar previamente o respectivo substituto 
ao Gestor/Fiscal do Contrato;
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XIII - Abster-se  de contratar  para  atuarem no presente  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);

XIV - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação.

XV - Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do 
cumprimento do contrato;

XVI - 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 autorizada a descontar da garantia, 
caso  exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor 
correspondente aos danos sofridos;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Além das obrigações acima, a CONTRATADA obriga-se a realizar o obje-
to de acordo com as condições previstas neste contrato, cabendo-lhe a total e exclu-
siva 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 do CONTRATANTE no cumprimento 
das obrigações trabalhistas da CONTRATADA;

II – Reconhecimento judicial de solidariedade do CONTRATANTE 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  CONTRATADA deverá  viabilizar,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias, 
contados do início da prestação dos serviços:

I - A emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para 
todos os empregados;

II - O acesso de seus empregados, via internet,  por meio de senha própria, ao 
sistema  da  Previdência  Social,  com  o  objetivo  de  verificar  se  as  suas 
contribuições previdenciárias foram recolhidas.
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PARÁGRAFO TERCEIRO

A  CONTRATADA se  obriga  a  apresentar,  sempre  que  solicitado  pelo 
CONTRATANTE, os originais dos documentos exigidos neste Termo de Referência 
- Anexo I deste contrato, e outros que entender pertinentes.

PARÁGRAFO QUARTO

A perda das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
implicará a rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos 
valores  e  indenizações  devidos  à  Administração,  sem  prejuízo  das  penalidades 
previstas na lei e no contrato.

PARÁGRAFO QUINTO

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 SEXTO

Não será admitida a transferência a terceiros das obrigações previstas 
neste contrato sem prévia anuência do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE, afora as previstas no Termo 
de Referência – Anexo I do presente contrato e outras que por lei lhe couberem, as 
seguintes:

I - Exercer o acompanhamento e a Gestão/Fiscalização dos serviços, de acordo 
com a Cláusula Terceira deste instrumento, bem como o item 12.0 do Termo 
de Referência - Anexo I;

II - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

III - Não permitir  que os  empregados da  CONTRATADA realizem horas extras, 
exceto  em  caso  de  comprovada  necessidade  de  serviço,  formalmente 
justificada pela autoridade do CONTRATANTE e desde que observado o limite 
da legislação trabalhista;

IV - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA,  em  conformidade  com  o  Anexo  XI  da  IN  nº  05/2017  - 
SEGES/MPDG;

V - Fiscalizar  mensalmente,  por  amostragem,  o  cumprimento  das  obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;

VI - Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução 
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dos serviços e demais informações que esta venha a solicitar.

PARÁGRAFO ÚNICO

A Administração do  CONTRATANTE  rejeitará no todo ou em parte os 
serviços feitos em desacordo com este contrato e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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$ 5.047,18 (cinco mil, quarenta e sete 
reais e dezoito centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento 
dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços 
contratados, dentre as seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

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;

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; e

IV - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA, quando couber.

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. 
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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  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.

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

O  descumprimento  do  prazo  de  prestação  da  garantia  contratual 
mencionado  no  caput  desta  cláusula  poderá  ensejar  a  aplicação  da  penalidade 
prevista na alínea “e” do inciso II  da Cláusula Décima Quarta deste contrato. O 
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO

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

PARÁGRAFO OITAVO

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.
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PARÁGRAFO NONO 

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 

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 PRIMEIRO

A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, 
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 TERCEIRA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A  execução  das  atividades  contratuais,  em  conformidade  com  as 
disposições  contidas  no  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  será  acompanhada  por 
representante do CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As  atividades  de  gestão  e  fiscalização  da  execução  contratual  são  o 
conjunto  de  ações  que  tem  por  objetivo  aferir  o  cumprimento  dos  resultados 
previstos  pelo  CONTRATANTE para  os  serviços  contratados,  verificar  a 
regularidade  das  obrigações  previdenciárias,  fiscais  e  trabalhistas,  bem  como 
prestar  apoio  à  instrução  processual  e  o  encaminhamento  da  documentação 
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a 
repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de 
sanções,  extinção  dos  contratos,  dentre  outras,  com  vista  a  assegurar  o 
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe asseguradas, além 
daquelas previstas no item 12.0 do Termo de Referência – Anexo I deste contrato e 
no Manual de Fiscalização de Contratos do CONTRATANTE,  as prerrogativas de:
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I – Relatar, por escrito, as eventuais irregularidades;

II - Determinar o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados;

III - Acompanhar o prazo de início e término da execução do contrato, bem como o 
da garantia contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO

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 do repre-
sentante do  CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  sem  prejuízo  de 
responsabilidade civil, garantida a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades 
serão aplicadas, cumulativamente ou não:

I  -  Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das 
obrigações contratuais  consideradas faltas  leves,  assim entendidas aquelas  aqui 
não  consideradas  faltas  graves,  como  também as  que  não  acarretam  prejuízos 
significativos para o serviço contratado;

II - Multa de:

a) 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor do total do contrato, 
em caso de atraso do início da execução dos serviços, limitada a incidência a 
15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia, e a critério do CONTRATANTE, 
no caso de atraso na execução, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,2% (dois décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
total  do  contrato,  em caso de atraso na execução do objeto,  por  período 
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida, cumulativamente ao item acima;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida, cumulativamente aos itens acima;

d) 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (três inteiros e dois décimos por 
cento),  por  dia,  sobre  o  valor  da  fatura  mensal  do  contrato,  conforme 
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detalhamento  constante  das  tabelas  1  e  2,  do  parágrafo  primeiro  desta 
cláusula; e 

e) 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, 
na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de 
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior 
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão 
do contrato;

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

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

IV  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a  CONTRATADA ressarcir o  CONTRATANTE pelos 
prejuízos causados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para efeito de aplicação das multas previstas no inciso II  do  caput,  às 
infrações serão atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato

TABELA 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar  dano  físico,  lesão  corporal  ou 
conseqüências letais, por ocorrência;

5

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de 
força  maior  ou  caso  fortuito,  os  serviços 
contratuais  por  dia  e  por  unidade  de 
atendimento;

5

3
Manter  funcionário  sem  qualificação  para 
executar  os  serviços  contratados,  por 
empregado e por dia;

3

4
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela Gestão/ Fiscalização, por serviço e por 
dia;

3
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5
Retirar  funcionários  do  serviço  durante  o 
expediente,  sem  a  anuência  prévia  do 
Contratante, por empregado e por dia;

3

Para os itens a seguir, deixar de

6
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a 
assiduidade  e  a  pontualidade  de  seu 
pessoal, por funcionário e por dia;

1

7
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução 
complementar  do  órgão  fiscalizador,  por 
ocorrência;

2

8

Substituir  empregado  que  se  conduza  de 
modo  inconveniente  ou  não  atenda  às 
necessidades do serviço, por funcionário e 
por dia;

1

9

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e 
seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas,  após  reincidência  formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 
por ocorrência;

3

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução  do 
contrato  os  prepostos  previstos  no 
edital/contrato;

1

11
Providenciar  treinamento  para  seus 
funcionários conforme previsto;

1

12
Efetuar a reposição de profissionais faltosos 
no prazo estabelecido, por profissional e por 
dia.

2

PARÁGRAFO SEGUNDO

No caso da aplicação das multas discriminadas na Tabela 2 a base de 
incidência para aplicação dos percentuais da Tabela 1 será o valor faturado no mês 
de ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput poderão ser aplicadas 
à  CONTRATADA,  cumulativamente  com  as  de  multa,  descontando-a  dos 
pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO QUARTO

Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem 
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar 
com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, aquele que:

a) Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 
Previdência Social, exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

b) Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação, se for o caso, no dia fixado.
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PARÁGRAFO QUINTO

A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em 
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. Do ato que aplicar a penalidade caberá 
recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
intimação, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEXTO

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 SÉTIMO

O  CONTRATANTE aplicará  as  penalidades  previstas  no  contrato  e, 
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e 
civil.

PARÁGRAFO OITAVO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

As partes poderão, de forma fundamentada, solicitar entre si a adoção de 
providências  que julgarem 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 SEXTA - 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.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na hipótese de rescisão administrativa, são assegurados à Administração 
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  do  Desembargador  Presidente  do  Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação 
exclusiva de mão de obra, o gestor do contrato deverá verificar o pagamento pela 
CONTRATADA das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO

Até que a  CONTRATADA comprove o disposto no parágrafo anterior, o 
CONTRATANTE deverá reter:

 I - a garantia contratual de que trata a Cláusula Décima Segunda, prestada com 
cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista 
e previdenciária pela contratada, que será executada para reembolso dos prejuízos 
sofridos pelo CONTRATANTE, nos termos da legislação que rege a matéria; e

 II - os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional  
ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO

A  presente  contratação  foi  feita  por  meio  do  Pregão  Eletrônico  nº 
017/2018, do tipo Menor Preço, e Dispensa de Licitação nº 019/2019 (contratação de 
remanescente  de serviço),  de  acordo com as normas estabelecidas nas Leis  nº 
10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos nº 2.271/1997 e 
5.450/2005, Instrução Normativa nº 05/2017 - SEGES/MPDG, e demais legislação 
pertinente, e sob as condições estabelecidas no ato convocatório e em seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Sob nenhum pretexto ou hipótese poderá a CONTRATADA subcontratar 
os serviços objeto deste contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 – DA LEI Nº 8.666/93

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 das demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – 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 SEGUNDA - DO FORO

Fica  eleito  o  foro  Juízo  Federal  da  Seção  Judiciária  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.

Natal/RN,       de                                      de 2019.

__________________________________________________________ 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

BENTO HERCULANO DUARTE NETO 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

CONTRATANTE

__________________________________________________________ 
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S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI 
GUSTAVO COSTA LOPES 

PROCURADOR
CONTRATADA

CONTRATO TRT/DLC Nº  015/2019 
PROAD TRT Nº 2706/2018

ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 
telefonista,  preferencialmente  portador  de  deficiência  visual  parcial  ou  total,  conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Os serviços compreendem a contratação de postos de trabalho de telefonista (CBO 
4222-5), para ocupação preferencialmente por pessoas portadoras de deficiência visual total 
ou parcial pelo período de 12 (doze) meses, para exercício na sede do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª  Região,  em Natal/RN,  podendo ser  prorrogado por  iguais  e sucessivos 
períodos até o limite total de 60 (sessenta) meses.

2.0 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O serviço de telefonista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, desde sua 
fundação, é executado por servidoras do quadro, lotadas na Coordenadoria de Logística e 
Patrimônio.  No  entanto,  as  referidas  servidoras  encontram-se  usufruindo  do  "abono  de 
permanência" e podem solicitar a aposentadoria a qualquer momento, principalmente em 
face da iminência de reforma previdenciária, anunciada pelo Governo Federal, em trâmite 
atualmente no congresso nacional.

Nesse contexto e objetivando o foco na missão institucional deste órgão, e também 
visando uma considerável redução de custos, entende-se que a contratação de serviço de 
telefonista seja a melhor opção.

Dessa forma, a contratação de serviços de postos de trabalho de  telefonista, com 
profissionais  capacitados e experientes,  visando o atendimento de chamadas externas e 
encaminhamento  aos  ramais  de  destino  dentro  do  órgão,  bem  como a  realização  das 
chamadas solicitadas pelos usuários internos, apresenta-se como a opção mais adequada.

Aproveitando essa demanda, e também por tratar de uma justiça social, despertou-se 
a  intenção  de  exigir  que  a  ocupação  das  vagas  de  serviços  pretendidas  seja 
preferencialmente feita por portadores de deficiência visual.

Convém ressaltar que a contratação de serviço de apoio administrativo, objetos do 
presente Termo, é previsto no artigo 7º da Instrução Normativa n.º 5, de 25 de Maio de 2017 
– Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, quando afirma:

§ 1º A Administração poderá contratar,  mediante terceirização,  as  
atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados  
na Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998.
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Registre-se  que  contratação  desses  serviços,  que  são  comuns  e  têm  caráter 
continuado, visa prover o Contratante dos serviços indispensáveis de telefonia. Além disso, 
o objeto trata do cumprimento da obrigação da Administração em conservar e manter um 
bom serviço de atendimento ao público, assim como as demandas de comunicação interna 
e externa deste órgão.

Este  Termo  de  Referência  tem por  objetivo  apresentar  os  elementos  capazes  de 
propiciar a realização de licitação para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de telefonista, preferencialmente deficiente visual,  para atender às 
necessidades deste órgão.

No  propósito  de  atingir  estes  objetivos  será  feita  a  descrição,  a  localização  e  o 
detalhamento  dos serviços  a  serem contratados  e,  em seguida,  serão  apresentados os 
requisitos de habilitação das licitantes, as condições gerais de contratação e de execução, 
forma e condições de pagamento, obrigações do Contratante e da Contratada, garantia ao 
objeto a ser contratado e as sanções previstas por descumprimento contratual.

Integram ainda este documento, a planilhas orçamentária e de custo e formação de 
preços  com  base  na  Instrução  Normativa  MPOG  nº  005/17,  distribuídas  nos  seguintes 
anexos:

ANEXO A – PLANILHA DE PREÇOS GERAL.

ANEXO B – PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE 
OBRA.

3.0 TERMINOLOGIA

Neste Termo de Referência serão empregados termos e expressões relacionados a 
seguir, aos quais devem ser atribuídos às definições, às interpretações e aos significados 
respectivamente indicados:

▪ Composição de custo de mão de obra: composição de custo horário unitário 
por categoria profissional,  estabelecido tomando como base os pisos salariais 
fixados em acordos e convenções coletivas de trabalho de cada categoria, em 
conformidade com modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços definido 
na Instrução Normativa MPOG nº 05/2017.

▪ Contratada: empresa  vencedora  do  certame  licitatório  e  contratada  para  a 
prestação de serviços de telefonista ao Contratante.

▪ Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

▪ Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as 
obrigações de ambas com relação à prestação dos serviços contratados.

▪ Gestão/Fiscalização:  equipe ou agente indicado pelo Contratante para exercer 
de modo sistemático atividades cujo objetivo é a verificação do cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

▪ Licitante: empresa participante do certame licitatório para seleção da prestadora 
dos serviços contratados.

▪ Ordem de serviço (OS): documento emitido pela Coordenadoria de Logística e 
Patrimônio (CLP) do Contratante, após a assinatura do contrato, o qual autoriza e 
formaliza à Contratada, o início da prestação dos serviços, considerados em sua 
totalidade.
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▪ Termo  de  Referência:  conjunto  de  elementos  e  informações  técnicas 
necessárias  e  suficientes  para  caracterizar  os  serviços  objeto  da  licitação, 
elaborado com base em estudos técnicos preliminares, e que apresente o nível 
de  detalhamento  adequado  à  perfeita  definição  e  quantificação  dos  serviços 
relacionados, à determinação dos prazos e métodos de execução e à avaliação 
dos seus custos parciais e totais.

▪ Salário  normativo:  salário  estabelecido  para  determinadas  categorias 
profissionais,  pertinentes  à  execução  do  contrato,  por  acordo,  convenção  ou 
dissídio coletivo de trabalho.

▪ Serviço  continuado:  serviço  auxiliar,  necessário  à  Administração  para  o 
desempenho de suas atribuições, em que sua interrupção possa comprometer a 
continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de 
um exercício financeiro.

4.0 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, 
do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4.2. O objeto a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 
de  1997,  constituindo-se  em  atividade  material  complementar  à  área  de 
competência  legal  deste  Tribunal,  não  inerentes  às  categorias  funcionais 
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.3. A prestação dos serviços ora pretendido não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da Contratada e o Contratante, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.0 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços de que trata este Termo de Referência serão executados conforme 
discriminado abaixo:

5.1.1.Contratação,  sob  a  forma  de  pessoal  técnico  qualificado,  de  posto  de 
trabalho  de  telefonista  preferencialmente  portador  de  deficiência  visual, 
bem como fornecimento dos seus respectivos uniformes, em conformidade 
com  especificações,  normas  técnicas  e  demais  condições  constantes 
deste Termo de Referência;

5.1.2.Os  serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  com  as  descrições  e 
jornadas  de  trabalho  definidas,  atentando  para  o  emprego  correto  dos 
materiais e equipamentos, não eximindo a empresa da responsabilidade 
da execução de outras atividades atinentes ao objeto desta solicitação.

5.1.3.Os  serviços  deverão  ser  prestados  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas 
estabelecidos,  com fornecimento  de posto  de trabalho  de telefonista,  e 
ainda  com  observância  das  recomendações  aceitas  pela  boa  técnica, 
normas e legislação aplicáveis.

5.2. Locais de prestação dos serviços

5.2.1.A prestação dos serviços especializados, cujo número de postos é definido 
conforme  necessidade  do  serviço,  deverá  ser  executada  na  sede  do 
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Contratante,  localizada  na  Avenida  Capitão  Mor  Gouveia,  3104,  Lagoa 
Nova, CEP 59.063-900, Natal/RN.

5.3. Serviços de apoio à administração - Telefonista

5.3.1.Os  serviços  de  contratação  de  postos  de  trabalho  de  telefonista  (CBO 
4222-5) deverão ser executados, sob a forma de prestação continuada, em 
regime ordinário 

5.3.2.Em  razão  do  grau  de  complexidade  e  especialização  do  serviço  de 
telefonista, será exigida a comprovação da qualificação dos funcionário da 
Contratada,  designados  para  o  trabalho  contratado,  mediante 
apresentação  de  certificação  em  curso  de  telefonista,  e  certificado  de 
conclusão do ensino fundamental 

5.3.3.Tais qualificações deverão ser mantidas por meio de treinamento realizado 
pela  Contratada,  mediante  cursos  de  aperfeiçoamento  e  reciclagem  do 
operador de mesa telefônica.

5.3.4.A eventual  substituição de profissional,  responsável  pela realização dos 
serviços, no caso de integrante do quadro permanente ou indicado pela 
empresa  licitante,  deverá  ser  por  outro  de  comprovada  experiência 
equivalente  ou  superior,  desde  que  aprovada  pelo  Contratante,  sem 
prejuízo  das  sanções  contratuais  ou  legais  cabíveis  nos  casos  de 
descontinuidade, durante o período de vigência contratual  

5.3.5.Como a prioridade, o posto de trabalho será para profissional portador de 
deficiência visual, definida no Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, alterado pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, deverá 
a Contratada apresentar atestado médico que preencha os requisitos ali 
estabelecidos, para os funcionários que exercerão os serviços contratados.

5.3.6.Ainda no sentido de priorizar o profissional portador de deficiência visual, 
caso  a  empresa  não  apresente  o  profissional  pretendido,  deverá 
comprovar que realizou busca pelo mesmo. A comprovação deverá ser 
feita por documentação específica, a qual pode ser cópia de e-mails, ou 
correspondência,  enviados  a  Associações  e/ou  Entidades  que  prestam 
serviço de apoio aos portadores de deficiência visual, bem como a Agência 
de empregos ou entidades similares.  A comprovação pretendida deverá 
ser  apresentada  no  início  do  Contrato,  bem  como  a  cada  ano,  nas 
possíveis renovações.

5.3.7.Os empregados,  listados no quadro abaixo,  deverão ter,  no mínimo, as 
atribuições usuais e requisitos de qualificação específicos sua ocupação, 
conforme expressos neste termo.

Nº de postos Ocupação Código (CBO)

03 Telefonista 4222-05

5.4. Regimes de serviço

5.4.1.Em linhas gerais, os serviços serão prestados pela Contratada em regime 
ordinário;  ou  seja,  serviços  prestados  durante  o  horário  normal  de 
funcionamento do Contratante,  compreendido no intervalo  das 07:00 às 
19:00 horas, em dias úteis (de segunda a sexta-feira, exceto feriados), de 
acordo  com  a  conveniência  do  Contratante,  respeitados  os  limites 
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estabelecidos  na  legislação  trabalhista  e  nas  convenções  coletivas  de 
trabalho da categoria envolvida.

5.4.2.A carga horária dos empregados da Contratada deverá ser de 30 (trinta) 
horas semanais, em turnos de 6 (seis) horas;

5.4.3.Os turnos e horários descritos nos itens anteriores poderão ser alterados 
de acordo com a conveniência administrativa do Contratante, desde que 
não exceda a carga horária de trabalho previamente estabelecida e haja 
comunicação  previa  a  Contratada,  devendo  os  empregados,  em  razão 
disso, possuírem flexibilidade de horário; 

5.4.4.A Contratada deverá manter sistema de ponto eletrônico para controle de 
acesso dos funcionários terceirizados lotados nos postos;

5.5. Atribuições do profissional telefonista

5.5.1.Atender com prontidão os chamados telefônicos internos e externos, que 
passam pela mesa de telefonistas, procedendo as chamadas externas e 
transferências necessárias ao fluxo de telefonia;

5.5.2.Executar com prontidão, urbanidade e respeito os serviços relacionados à 
função de telefonista;

5.5.3.Confirmar  o  destinatário  informado  pelo  usuário  antes  de  efetuar  a 
transferência da ligação para o mesmo;

5.5.4.Zelar pela conservação dos equipamentos, informando sempre ao Gestor 
e/ou Fiscal do Contrato, as necessidades do setor, propondo reposições e 
reformas que se fizerem necessárias;

5.5.5.Comunicar  imediatamente  todo  e  qualquer  defeito  e/ou  falhas  que 
porventura surgir nos equipamentos utilizados nas atividades relacionadas, 
assim como nas linhas e troncos telefônicos utilizados; 

5.5.6.Estar presente no local de trabalho no horário determinado, comunicando 
eventuais faltas ou atrasos ao Gestor/Fiscal;

5.5.7.Não deixar  o local  de trabalho até ser substituído(a) pelo(a)  próximo(a) 
telefonista; 

5.5.8.Cumprir as determinações e normas estabelecidas pelo Gestor/Fiscal;

5.5.9.Prestar  informações  aos  usuários  sobre  consulta  à  lista  telefônica  e 
informações sobre ramais de outros setores;

5.5.10. Atender às normas expedidas sobre o serviço de telefonia, bem como 
às orientações emanadas do Gestor/Fiscal do contrato ou da autoridade 
competente;

5.5.11. Manter  conhecimento  dos  registros  de  ramais  dos  setores  e 
servidores atualizados, alimentado pelos sistemas do Contratante; e 

5.5.12. Executar outras atividades correlatas.

5.6. Da sustentabilidade 

5.6.1.A Contratada deverá observar as seguintes normas:

a. Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança 
do trabalho, de acordo com as normas do MTE;
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b. Fornecer  aos empregados os equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, 
em especial  pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do 
MTE;

c. Elaborar  e  implementar  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde 
Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação 
da  saúde  dos  trabalhadores,  de  acordo  com  as  Normas 
Regulamentadoras do MTE;

d. Assegurar,  durante  a  vigência  do  contrato,  a  capacitação  dos 
trabalhadores  quanto  às  práticas  definidas  na  política  de 
responsabilidade socioambiental do órgão;

e. Declarar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a 
vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento 
das seguintes condições:

i) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados 
explorando  trabalhadores  em  condições  análogas  às  de 
escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, 
de12 de maio de 2011;

ii) Não ter sido 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 aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; 
do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, 
de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e 
das Convenções da OIT nos 29 e 105.

f. Priorizar  o  emprego  de  mão  de  obra,  materiais,  tecnologias  e 
matérias-primas de origem local para execução dos serviços.

6.0 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

6.1. A demanda do órgão tem como base a necessidade da prestação de serviço 
durante todo seu horário de funcionamento.

6.2. O Contratante atualmente, por força da Resolução Administrativa nº 34/2017, 
funciona das 7:00h às 17:30h. Contudo, esse horário pode ser variado por nova 
resolução,  eis  que,  em  algum  momento  histórico  este  regional  já  teve  seu 
funcionamento das 07:00h às 19:00h. Nesse contexto, fica estabelecido que o 
horário de trabalho dos posto de telefonistas ora contratados podem funcionar 
no horário entre 07:00h e 19:00h. 

6.3. A considerar a extensão do horário de funcionamento, o que poderia ser coberto 
com apenas dois (2) telefonistas, restou decidido a necessidade de do terceiro 
telefonista,  a  fim  de  suprir  as  necessidades  de  grade  volume  de  ligações 
(recebidas e solicitadas) em horário de pico, o qual deve ter cobertura adequada.

7.0 UNIFORMES

7.1. O objeto contratual inclui o fornecimento e disponibilização pela Contratada dos 
uniformes necessários à eficiente e eficaz execução dos serviços. 
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7.2. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada deverão ser condizentes com 
a atividade a ser desempenhada no Contratante, sem qualquer repasse do custo 
para o empregado.

7.3. O uniforme deverá  compreender  as  peças  do  vestuário  descritas  no  quadro 
abaixo  e  devem  ser  confeccionadas  com  tecido  e  material  de  qualidade, 
seguindo os parâmetros mínimos descritos no quadro abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO
INÍCIO DO 

CONTRATO
REPOSIÇÃO 
SEMESTRAL

1 Calça social,  em tecido oxfordine,  two 
way ou microfibra, 100% poliéster, cor 
preta

2 2

2 Camisa social manga curta, com gola, 
botões, em tecido de composição mista 
(mínimo  de  30%  algodão),  com  a 
logomarca da Contratada. Cor azul.

3 3

3 Blazer  em  microfibra,  em  tecido 
oxfordine, two way ou microfibra, 100% 
poliester, cor preta

1 1

4 Par  de  sapato  social,  em  couro,  cor 
preta

1 1

5 Par de meias na cor preta 3 3
6 Cinto,  em couro (natural  ou sintético), 

cor preta
1 1

7.4. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

7.4.1.Um (1) conjunto completo, composto pelos itens 01 a 06 do quadro acima, 
nas quantidades descritas na coluna específica, ao empregado no início da 
execução  do  contrato,  no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias do  início  da 
prestação dos serviços e a cada seis meses de trabalho.

7.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a 
situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados

7.6. O Contratante poderá exigir,  a  qualquer  tempo,  após comunicação escrita,  a 
troca dos uniformes, caso entenda que os mesmos não preencham os requisitos 
de boa aparência e qualidade de apresentação; A Contratada terá o prazo de 10 
(dez) dias úteis para efetuar a troca dos uniformes, a contar do recebimento da 
comunicação; 

7.7. Todos os modelos de uniformes deverão ter  corte adequado a cada gênero, 
masculino  ou  feminino,  seguindo  os  padrões  de  qualidade  e  apresentação 
exigidos pelo Contratante, conforme descrito no quadro constante no item 7.3;

7.8. Os funcionários deverão apresentar-se diariamente nos locais de execução dos 
serviços  devidamente  uniformizados,  identificados  através  de  crachás,  com 
fotografia recente;

7.9. Todas as entregas de uniforme deverão ser feitas mediante relação nominal, a 
qual deverá ser assinada e datada por cada funcionário. A cópia acompanhada 
do  original  deverá  ser  encaminhada  ao  Gestor/Fiscal  do  contrato  para 
conferência;
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7.10. A Contratada deverá submeter amostras dos uniformes ao Gestor do Contrato 
para aprovação do modelo, material e cor, estando resguardado ao Contratante 
o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados;

7.11. O custo do uniforme será de total responsabilidade da Contratada, não podendo 
em hipótese alguma ser descontado do salário do empregado.

8.0 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1. Habilitação Técnica

8.1.1.Os licitantes  interessados  em participar  do certame deverão apresentar 
declaração, devidamente assinada por seu representante legal, que teve 
conhecimento,  por  meio  de  vistoria  ou  pelos  anexos  apresentados,  de 
todas as  condições para a plena implantação e execução dos serviços 
contratados.

8.1.2.Para a qualificação técnica será exigida de cada Licitante comprovação de 
aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 
por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, na forma a 
seguir:

a. Comprovação do quantitativo de 3 (três) postos de trabalho por um 
período de 3 (três) anos.

i) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária 
especificadas no contrato social vigente;

ii) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de 
sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 
inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017;

iii) Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, 
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, 
não  havendo  obrigatoriedade  de  os  três  anos  serem 
ininterruptos,  conforme  item  10.7.1  do  Anexo  VII-A  da  IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017;

iv) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação 
se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

v) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação  da  legitimidade  dos  atestados  apresentados, 
apresentando,  dentre  outros  documentos,  cópia  do  contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local  em  que  foram  prestados  os  serviços,  consoante  o 
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disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017;

vi) Para  a  comprovação  do  número  mínimo  de  postos  exigido, 
será aceito o somatório de atestados que comprovem que o 
licitante  gerencia  ou  gerenciou  serviços  de  terceirização 
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 
(três)  anos,  nos  termos do item 10.7  do Anexo  VII-A da  IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017;

vii) O  licitante  deve  disponibilizar  todas  as  informações 
necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato  que  deu  suporte  à  contratação,  endereço  atual  da 
contratante e local em que foram prestados os serviços.conter 
os dados da empresa emitente e do responsável pela emissão 
do documento.

8.2. Da Vistoria

8.2.1.Para  a  correta  elaboração  de  sua  proposta,  o  licitante  poderá  realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado 
por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 
horas às 15 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente com 
o  SEMAN  –  Setor  de  Manutenção,  do  Contratante  pelo  telefone 
4006.3159.

8.2.2.O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura 
da sessão pública.

8.2.3.Para  a  vistoria,  o  licitante,  ou  o  seu  representante,  deverá  estar 
devidamente identificado.

8.2.4.Tendo em vista a faculdade  da realização da vistoria,  as licitantes  não 
poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas 
ou  em  favor  de  eventuais  pretensões  de  acréscimos  de  preços  em 
decorrência da execução do objeto deste Pregão.

8.3. Elaboração de proposta

8.3.1.A  licitante,  como  pré-requisito  para  a  apresentação  de  sua  proposta, 
deverá  avaliar  atentamente  as  condições  de  execução  dos  serviços  a 
serem  contratados,  mediante  análise  deste  Termo  de  Referência,  das 
especificações técnicas e dos demais dados pertinentes disponibilizados 
pelo Contratante. 

8.3.2.A  Licitante  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  sua  proposta,  sua 
planilha de preços geral (conforme modelo do Anexo A), como também a 
planilhas  de  custos  e  formação  de  preços  de  mão de  obra  (conforme 
modelo do Anexo B), ambos adaptados conforme IN nº 05/2017.

8.3.3.A  Licitante  deverá  preencher  os  campos  próprios  de  todas  as  suas 
planilhas, com percentuais e valores efetivamente por ela praticados e/ou 
que lhe são impostos pela legislação vigente, sob pena de alteração ou 
exclusão  das  parcelas  comprovadamente  desconformes,  ou,  na 
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impossibilidade de correção das planilhas, de desclassificação da empresa 
do processo licitatório.

8.3.4.Alerta-se que no preenchimento das suas planilhas de custos, a Licitante 
não poderá incluir, como parcelas de composição dos tributos incidentes, o 
IRPJ e a CSSL. De acordo com orientação do TCU, esses não devem 
integrar  o  percentual  que  será  repassado  ao  Contratante,  por  se 
constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que devem 
onerar pessoalmente a Contratada.

8.3.5.Planilha de preços geral (Anexo A)

a. Na planilha de preços geral (Anexo A) apresentará resumidamente 
os  valores  estimativos  totais  mensais  e  anuais  propostos  para  a 
prestação dos serviços a serem contratados.

8.3.6.Planilhas de custos unitários de mão de obra

a. Na  composição  dos  custos  unitários  de  hora  normal  (conforme 
modelos de planilhas do Anexo B), a Licitante deverá respeitar os 
pisos salariais vigentes, fixados pela legislação ou estabelecidos em 
acordos,  convenções  ou  dissídios  coletivos  de  trabalho  (salários 
normativos),  devendo,  ainda,  indicar  o  instrumento  coletivo  de 
trabalho utilizado para o preenchimento da planilha.

b. A Licitante NÃO deverá considerar na elaboração das planilhas de 
custo unitário de mão de obra, os custos decorrentes de adicionais 
de  periculosidade  e  de  insalubridade  para  a  composição  da 
remuneração dos profissionais (Módulo 1 das planilhas de custos e 
formação  de  preços  de  mão  de  obra  do  Anexo  B),  mesmo  que 
vislumbre  a  necessidade  de  pagamento  desses  adicionais  em 
decorrência da natureza dos serviços e da perspectiva de exposição 
habitual ou eventual dos seus empregados a situações de riscos, em 
conformidade com a legislação vigente.

i) A introdução de adicionais de periculosidade e de insalubridade 
nas  planilhas  de  custos  unitários  de  mão  de  obra  somente 
deverá ser realizada após a apresentação pela Contratada, de 
Laudos  Técnicos  das  Condições  Ambientais  de  Trabalho 
(LTCAT) que documentem a presença de agentes nocivos nos 
locais  de  prestação  dos serviços  e  atestem a  existência  de 
situações de risco para  os  seus  empregados  eventualmente 
expostos a esses ambientes, justificando o pagamento desses 
adicionais,  e se dará mediante a formalização de aditamento 
contratual.

c. A  Licitante  deverá  considerar  na elaboração  da  planilha  de custo 
unitário de hora normal de mão de obra os custos decorrentes de 
benefícios  suplementares  (Módulo  2),  tais  como  vale-transporte, 
vale/auxílio-alimentação, assistência médica, auxílio creche, seguro 
de  vida,  treinamento/capacitação  e  exames  complementares, 
obrigatórios por lei  ou por força de convenção,  dissídio ou acordo 
coletivo de trabalho.

i) Se  constatado,  pela  Licitante  vencedora,  a  necessidade  de 
concessão desses benefícios somente após o oferecimento de 
sua  proposta,  salvo  quando  devido  a  fato  ou  situação 
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superveniente  ou alteração das condições  de prestação  dos 
serviços  pelo  Contratante,  aquela  deverá  arcar  com  todo  o 
ônus  conseqüente  da  adequação  às  normas  legais  sem 
possibilidade  de  repassá-lo,  mesmo  parcialmente,  ao 
Contratante.

d. A  Licitante  deverá  considerar  na  elaboração  de  cada  planilha  de 
custo unitário de mão de obra,  os custos decorrentes de insumos 
diversos  (Módulo  5),  tais  como  uniformes,  ferramentas  e 
equipamentos  de  proteção  individual,  cuja  disponibilização  e 
utilização  será  obrigatória  em  conformidade  com  este  Termo  de 
Referência.

e. A Licitante deverá avaliar  todos os encargos sociais  e trabalhistas 
incidentes sobre a remuneração dos seus empregados (Módulo 2), 
utilizando  na  construção  de  suas  planilhas  (conforme  modelo  de 
planilha  de  custos  de  mão  de  obra  do  Anexo  B)  percentuais 
estabelecidos  pela  legislação vigente ou deduzidos de estimativas 
baseadas  em  estatísticas  oficiais  ou  institucionais  (nacionais, 
regionais ou locais) ou em dados críveis ou reais da própria empresa, 
podendo  ser  dela  exigido,  a  qualquer  momento,  a  demonstração 
analítica  dos  cálculos  desses  percentuais  ou  sua  efetiva 
comprovação.

8.3.7.Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas 
especificações sem autorização expressa do Contratante.

8.3.8.Modelos de formulários, relatórios ou outros documentos constantes deste 
Termo poderão ser alterados, dispensados ou incluídos pelo Contratante, a 
fim  de  aprimorar  os  controles  e  gestão  do  contrato,  devendo  ser 
prontamente  adotados  pelo  Contratante  após  comunicação  do  setor 
responsável.

9.0 INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A  execução  dos  serviços  será  iniciada  em  até  30  (trinta)  dias  após  o 
recebimento,  pela  Contratada,  da  Ordem  de  Serviço  a  ser  emitida  pelo 
Contratante.

9.2. A vigência contratual será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da 
sua  assinatura  do  contrato,  devendo  ser  prevista  a  possibilidade  de  sua 
prorrogação por iguais e sucessivos períodos até o limite total de 60 (sessenta) 
meses, através de aditamentos contratuais, em conformidade com o art. 57 da 
Lei de Licitações e Contratos, tendo validade e eficácia legal após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial da União.

9.3. O  contrato  somente  poderá  ter  sua  vigência  prorrogada  quando 
comprovadamente vantajoso para o Contratante, preservado o seu interesse na 
continuidade da execução, e desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e expressa manifestação favorável por parte da Contratada.

10.0 PREPOSTO

10.1. A  Contratada  deverá  designar,  por  ocasião  da  assinatura  do  contrato  de 
prestação  de  serviços,  preposto  para  representá-la  na  execução  contratual, 
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devendo esta indicação ser  submetida à prévia aprovação do Contratante,  e 
acompanhada  de  declaração  do  indicado  na  qual  deverá  constar  seu  nome 
completo, números de CPF e RG.

10.2. O  preposto  da  Contratada  deverá  ter  capacidade  gerencial  e  poderes 
específicos para atuar como seu representante administrativo e legal junto ao 
Contratante, sempre que for necessário e durante todo o período de vigência do 
contrato,  no  cumprimento  das  obrigações  executivas  e  formais,  no 
esclarecimento de questões relacionadas aos serviços prestados, no tratamento 
dos  assuntos  diversos  atinentes  ao  objeto  contratual  e  no  atendimento  das 
solicitações apresentadas pelo Contratante.

10.3. O  preposto  indicado  pela  Contratada  e  aceito  pelo  Contratante  deverá 
apresentar-se  na  Coordenadoria  de  Logística  e  Patrimônio  do  TRT  da  21ª 
Região, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após o comunicado 
de  sua  aprovação,  e  deverá  participar  da  reunião  preliminar  com  O 
Gestor/Fiscal.

11.0 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Deverão ser atendidas as seguintes condições específicas pela Contratada, para a 
adequada prestação dos  serviços em questão:

11.1. Condições iniciais

11.1.1. A Contratada deverá estudar minuciosamente todos os elementos das 
especificações técnicas e demais dados fornecidos pelo Contratante, antes 
e durante a prestação dos serviços,  e deverá informar ao Gestor/Fiscal 
sobre qualquer eventual incoerência, erro, inconsistência, falha ou omissão 
que for constatada.

11.1.2. A Contratada deverá principiar a execução dos serviços dentro de até 
30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço.

11.1.3. A  Contratada  deverá  apresentar,  antes  do  início  da  prestação  dos 
serviços  e  sempre  que  houver  admissão  de  novos  empregados,  os 
seguintes documentos e informações:

a. Relação dos empregados designados para a prestação dos serviços 
objeto  do  contrato,  contendo  nome  completo,  cargo  ou  função, 
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) 
e da inscrição no CPF;

b. Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados 
admitidos devidamente assinadas, e exames médicos admissionais 
dos empregados designados para a prestação dos serviços.

c. Escala nominal da programação de férias e licenças dos empregados 
e seus respectivos substitutos eventuais;

d. Enquanto  previsto  na  convenção  coletiva  de  trabalho,  cópia  da 
apólice do seguro de vida em grupo (ou individual) dos funcionários 
que executarão os serviços;

e. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o 
Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA),  em 
consonância com as Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), respectivamente.
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f. Outros documentos exigidos pelo Contratante ou decorrente de lei ou 
Convenção Coletiva.

11.2. Condições e obrigações gerais de execução

11.2.1. A Contratada deverá executar os serviços em rigorosa observância a 
este Termo de Referência, em estrita fidelidade às especificações técnicas 
fornecidas pelo Contratante e em conformidade com as normas técnicas 
pertinentes

11.2.2. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços.

11.2.3. Relatar  ao Contratante toda e  qualquer  irregularidade  ocorrida  que 
impeça  ou  retarde  a  execução  do  contrato,  efetuando  o  registro  da 
ocorrência com todos os dados e circunstâncias julgados necessários a 
seu esclarecimento.

11.2.4. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e cumprir, 
além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital 
ou municipal,  as normas de segurança do Contratante, bem como seus 
regulamentos internos.

11.2.5. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pelo 
Contratante, atendendo prontamente a todas as reclamações.

11.2.6. Efetuar a entrega dos uniformes, materiais e equipamentos previstos 
neste Termo, nos prazos e quantidades suficientes e necessários para a 
perfeita execução do serviço.

11.3. Condições  e  obrigações  relacionadas  à  comprovação  da  regularidade 
fiscal, trabalhista e previdenciária

11.3.1. A  Contratada  deverá  apresentar  ao  Gestor/Fiscal,  nas  situações  e 
com  as  frequências  e  periodicidades  previamente  estabelecidas,  ou 
sempre  que  solicitada  pelo  Contratante,  durante  toda  a  vigência  do 
contrato, a documentação necessária à comprovação do cumprimento de 
suas  obrigações  fiscais,  trabalhistas  e  previdenciárias  relacionadas  ao 
objeto contratual.

11.3.2. A  Contratada  deverá  apresentar  mensalmente,  por  ocasião  da 
apresentação das notas fiscais/faturas, referentes aos serviços prestados 
no  período  anterior,  cópias  digitalizadas  e/ou  quando  solicitado  pelo 
Contratante os originais dos seguintes documentos e informações:

a. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) para comprovação da 
situação  regular  da  Contratada  perante  o  Fundo  de  Garantia  do 
Tempo de Serviço;

b. Certidão de Débitos  Relativos  a  Créditos Tributários  Federais  e à 
Dívida  Ativa  da  União  comprobatório  da  condição  regular  da 
Contratada  em  relação  à  Secretaria  da  Receita  Federal  e  à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

c. Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e à 
Dívida Ativa do Estado para comprovação da condição regular  da 
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Contratada em relação à  Secretaria  de Estado de Tributação e à 
Procuradoria Geral do Estado;

d. Certidão negativa de débitos de tributos e contribuições municipais 
para  comprovação  da  inexistência  de  débitos  fiscais  inadimplidos 
pela Contratada perante à Fazenda Municipal;

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),  nos termos do 
Título  VII-A  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  para 
comprovação  da  inexistência  de  débitos  inadimplidos  pela 
Contratada perante a Justiça do Trabalho;

f. Cópia da folha de pagamento analítica, referente ao período mensal 
de  competência,  acompanhada  de  comprovantes  de  depósito 
bancário, em conformidade com parágrafo único do art. 464 da CLT, 
ou recibos de pagamento de salários datados e assinados por todos 
os empregados que prestaram serviços no âmbito do Contratante, no 
mês correspondente à fatura, mesmo que de forma transitória.  Na 
folha  de  pagamento  deverá  constar  o  recebimento  dos  salários 
mensais,  inclusive  parcelas  adicionais,  das  férias,  acrescidas  do 
terço constitucional,  do  décimo terceiro salário  (1ª  e 2ª  parcelas), 
quando da época própria, e do salário-família, quando devido;

g. Relação demonstrativa de todos os empregados da Contratada que 
prestaram  serviços  no  período  de  competência,  mesmo  que 
transitoriamente,  no  Contratante,  com  indicação  dos  postos,  das 
categorias  profissionais  de  cada  empregado  e/ou  substituto,  das 
eventuais  faltas,  demissões  ou  outros  tipos  de  afastamento,  bem 
como dos dias ou períodos das respectivas substituições;

h. Relatório de ponto dos empregados da Contratada que prestaram, no 
período  de  competência,  serviços  no  Contratante,  gerado  por 
sistema ou equipamento de registro eletrônico de ponto;

i. Comprovantes  de  entrega  ou  pagamento  aos  empregados  de 
benefícios  suplementares  (vale-transporte,  vale/auxílio-alimentação, 
entre outros), obrigatórios por lei ou por força de convenção, dissídio 
ou acordo coletivo de trabalho, referentes ao mês subseqüente ao 
período de competência;

11.3.3. A  verificação  da  regularidade  da  Contratada  no  que  concerne  ao 
subitem acima poderá ser realizada,  a critério exclusivo do Contratante, 
através de consulta ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF).

11.3.4. A  Contratada  deverá  apresentar  sempre  que  solicitada  pelo 
Contratante, dentro de um prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, após a 
comunicação  da  solicitação,  cópias  digitalizadas  e/ou quando  solicitado 
pelo Contratante os originais dos seguintes documentos e informações:

a. Extratos da conta da Previdência Social (INSS) e do FGTS de seus 
empregados,  indicados  a  critério  do  Contratante,  assim  como 
quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade 
fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada;

b. Comprovante de realização de quaisquer  cursos de treinamento e 
reciclagem exigidos pela legislação ou pelo contrato.
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11.3.5. A  Contratada  deverá  apresentar  ao  Gestor/Fiscal  do  Contrato,  no 
âmbito das respectivas atribuições, os seguintes documentos, quando da 
extinção ou rescisão do contrato,  após o último mês de prestação dos 
serviços, no prazo de até 10 (dias) dias:

a. Termos  de  Rescisão  dos  Contratos  de  Trabalho  -  TRCT  dos 
empregados prestadores de serviço, contendo as assinaturas desses 
e  do  empregador  e  devidamente  homologados,  quando  exigível 
pelos respectivos sindicatos das categorias;

b. Comprovantes  de  concessão  de  aviso  prévio,  trabalhado  ou 
indenizado, assinados pelos empregados dispensados;

c. Guias  de recolhimento  da contribuição  previdenciária  e  do FGTS, 
referentes às rescisões contratuais dos empregados dispensados;

d. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais 
do FGTS de cada empregado dispensado;

e. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados; e

f. Comprovantes  de realocação  em outra  atividade  de prestação  de 
serviços, sem interrupção dos respectivos contratos de trabalho, de 
cada empregado não dispensado.

g. Outros documentos exigidos pelo Contratante.

11.3.6. O  Contratante,  a  qualquer  tempo,  poderá  solicitar  à  Contratada  a 
comprovação da situação individualizada,  por empregado, dos depósitos 
referentes ao FGTS e dos recolhimentos das contribuições previdenciárias 
dos empregados prestadores dos serviços.

11.3.7. O Contratante poderá, respeitada a ampla defesa, e sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções cabíveis, rescindir unilateralmente o contrato, 
no  caso  de  constatação  do  inadimplemento  das  obrigações  fiscais, 
trabalhistas  e  previdenciárias  pela  Contratada,  ou  mesmo,  na  ausência 
reiterada de comprovação de sua regularidade quanto a essas obrigações, 
uma  vez  que  considerado,  em  qualquer  desses  casos,  como  grave 
descumprimento contratual.

12.0 CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. O acompanhamento e a Gestão/Fiscalização da execução do contrato consiste 
na verificação da conformidade da prestação dos serviços, e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo  ser  exercidos  por  um  ou  mais  representantes  do  Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 
e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

12.2. O  Contratante  manterá  desde  o  início  dos  serviços  até  o  seu  recebimento 
definitivo,  ao  seu  critério  exclusivo,  uma  equipe  de  Gestão/Fiscalização,  em 
número  e  com  atributos  que  considerar  necessários  ao  acompanhamento  e 
controle dos trabalhos.

12.3. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
da Gestão/Fiscalização, permitindo o acesso ao local da prestação do serviço, 
bem como atendendo prontamente às suas solicitações.
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12.4. A Gestão/Fiscalização deverá autorizar o início da prestação do serviço, ou de 
suas partes, através de emissão ou transmissão da respectiva ordem de serviço 
(OS).

12.5. A  Gestão/Fiscalização  do  contrato,  no  que  se  refere  ao  cumprimento  das 
obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, 
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e 
não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado.

12.6. A  comunicação  entre  a  Gestão/Fiscalização  e  a  Contratada  deverá  ser 
preferencialmente realizada através de correspondência oficial e de anotações 
ou registros no diário de manutenção

12.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos  de  controle,  que  compreendam  a  mensuração  dos  aspectos 
mencionados no art. 47 da Instrução Normativa MP nº 05, de 2017, quando for o 
caso. 

12.8. O  representante  do  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências 
verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 
8.666, de 1993.

12.9. Na  Gestão/Fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS nas contratações com dedicação exclusiva 
dos trabalhadores da contratada,  exigir-se-á,  dentre outras,  as comprovações 
previstas no Anexo VIII-B da IN/MP 05/2017.

12.10. O Gestor/Fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça 
os seguintes documentos, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e 
de qualquer empregado:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

c)  cópia  dos contracheques dos empregados relativos  a  qualquer  mês da 
prestação dos serviços ou, ainda,  quando necessário,  cópia de recibos de 
depósitos bancários; 

d)  comprovantes  de  entrega de benefícios  suplementares  (vale-transporte, 
vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho;

e)  comprovantes  de  realização  de  eventuais  cursos  de  treinamento  e 
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

12.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de 
modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos os 
empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

12.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa 
deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto 
à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários 
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para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível.

12.10.3. Os  empregados  também  deverão  ser  orientados  a  realizar  tais 
verificações  periodicamente  e  comunicar  ao  Gestor/Fiscal  do  contrato 
qualquer  irregularidade,  independentemente  de  solicitação  por  parte  da 
Gestão/Fiscalização.

12.11. O  Gestor/Fiscal  do  contrato  poderá  solicitar  ao  preposto  os  documentos 
comprobatórios  da  realização  do  pagamento  de  vale-transporte  e  auxilio 
alimentação  em  nome  dos  empregados,  relativos  ao  período  de  execução 
contratual, para fins de conferência pela Gestão/Fiscalização.

12.11.1. Tal  solicitação  será  realizada  periodicamente,  inclusive  por 
amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo 
de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução 
contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido 
abrangidos ao menos uma vez. 

12.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, 
pela  Contratada,  do pagamento  de todas as  obrigações  trabalhistas,  sociais, 
previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua 
execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

12.13. A Gestão/Fiscalização de que trata esta cláusula  não exclui  nem reduz a 
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.14. Por  ocasião do encerramento da prestação dos serviços  ou em razão da 
dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá 
entregar no prazo de 10(dez) dias a seguinte documentação pertinente a cada 
trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 
prestadores  de  serviço,  devidamente  homologados,  quando  exigível  pelo 
sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e 
do  FGTS,  referentes  às  rescisões  contratuais;  c)  extratos  dos  depósitos 
efetuados  nas  contas  vinculadas  individuais  do  FGTS  de  cada  empregado 
dispensado; e d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

12.15. Os  documentos  necessários  à  comprovação  do  cumprimento  das 
obrigações,trabalhistas,   previdenciárias  e  para  com  o  FTGS  deverão  ser 
apresentados digitalmente, em arquivo PDF, podendo o Contratante solicitar os 
originais.

13.0 FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento  será  efetuado pelo  Contratante,  após a  apresentação da  nota 
fiscal/fatura juntamente com os documentos próprios definidos neste Termo de 
Referência,  no  prazo  de  até  05  dias  úteis  contados  do  “atesto”  da  nota 
fiscal/fatura pelo Gestor/Fiscal do contrato, ficando o pagamento condicionado, 
ainda, à verificação da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.

13.2. No caso de atraso na entrega ou de irregularidades identificadas na fatura/nota 
fiscal  ou  de  não  apresentação  de  algum  dos  documentos  exigidos,  o 
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Gestor/Fiscal  do Contrato,  no âmbito das respectivas  atribuições,  solicitará  a 
regularização,  por  escrito,  à  Contratada.  O prazo informado para  pagamento 
ficará  suspenso  até  o  cumprimento  das  exigências  legais,  sem prejuízo  das 
sanções  cabíveis,  não  gerando,  ainda,  direito  a  reajustamento  de preços  ou 
correção monetária.

13.3. O  atraso  no  pagamento  decorrente  das  circunstâncias  descritas  no  subitem 
anterior,  bem  como  de  ocorrências  diversas,  não  autoriza  a  Contratada  a 
suspender  a  execução  dos  serviços  ou  deixar  de  efetuar  o  pagamento  dos 
profissionais na data prevista.

13.4. A Contratada deverá emitir, no primeiro dia útil subsequente ao encerramento do 
mês de prestação do serviço, uma nota fiscal/fatura e entregá-la até o 5º (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao da prestação do serviço, para fins de liquidação e 
pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas 
à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei no 8.212/91 
e  alterações.  Juntamente  com a nota fiscal/fatura,  deverão ser  entregues os 
seguintes documentos, sem os quais não serão liberados os pagamentos:

13.4.1. Certidões que comprovem a regularidade fiscal (prova de regularidade 
perante  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,  incluída  a 
regularidade  relativa  a  Seguridade  Social  e  ao  Fundo  de  Garantia  por 
Tempo de Serviço – FGTS) e trabalhista (prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT);

13.4.2. Documentos correspondentes ao próprio mês a que se referirem as 
faturas/notas fiscais apresentadas, relativos aos empregados utilizados na 
execução do objeto contratual:

a. Do  pagamento  das  contribuições  sociais  (Fundo  de  Garantia  do 
Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social – INSS), compatível 
com  os  empregados  vinculados  à  execução  contratual, 
nominalmente identificados, na forma do § 4o do Art. 31, da Lei no 
9.032/95,  art.  219  do  Decreto  3.048/99,  com  redação  dada  pelo 
Decreto  no  4.729/03  e  conforme  dispõe  o  artigo  195,  §  3o  da 
Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual:

i) Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela 
Conectividade Social (GFIP);

ii) Cópia  da  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  (GRF)  com  a 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento  bancário  ou  do  comprovante  emitido  quando 
efetuado pela Internet, referente ao mês anterior;

iii) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;

iv) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação 
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento 
bancário  ou  do  comprovante  emitido  quando  efetuado  pela 
Internet, referente ao mês anterior;

v) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo 
SEFIP (RE);

b. Do  cumprimento  das  demais  obrigações  trabalhistas, 
correspondentes ao próprio mês a que se referirem as faturas/notas 
fiscais apresentadas:
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i) Cópia  de  todos  os  cartões-ponto  ou  da  folha  de  ponto  dos 
funcionários que estão exercendo serviços junto à Contratante;

ii) Cópias  dos  comprovantes  de  pagamento  dos  salários,  do 
fornecimento  de  vale-transporte  e  auxílio-alimentação,  que 
deverão ser pagos em única parcela;

iii) Cópias dos comprovantes de pagamento de 13º salário, férias, 
realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, 
cursos de treinamento e reciclagem, quando for o caso.

c. Do cumprimento do pagamento das verbas rescisórias:

i) Cópias  dos  comprovantes  de  pagamento  das  verbas 
rescisórias  (inclusive  a  GRFC  –  Guia  de  Recolhimento  de 
Fundo  do  Contribuinte,  acompanhada  de  Relatório  do 
Empregado) ou a comprovação de que os empregados serão 
realocados,  sem  que  ocorra  a  interrupção  do  contrato  de 
trabalho, quando da substituição de funcionários ou término do 
Contrato.

13.5. A Contratada se obriga a apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, os 
originais  dos  documentos  exigidos  neste  Termo de  Referência  e  outros  que 
entender pertinentes,  os quais poderão sofrer alterações,  com supressões ou 
acréscimos, para melhor atendimento ao objetivo, ou ainda em cumprimento às 
normas vigentes.

13.6. O Contratante poderá promover as demais retenções de pagamento necessárias 
ao  cumprimento  das  recomendações  ou  exigências  legais  estabelecidas  em 
qualquer legislação de natureza fiscal, trabalhista ou previdenciária pertinente ao 
contrato.

13.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada,  enquanto  pendente  de 
liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza.

14.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Exigir  o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,  de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2. Exercer o acompanhamento e a Gestão/Fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado,  anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;

14.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto 
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado 
o limite da legislação trabalhista;
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14.5. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

14.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada, em conformidade com o Anexo XI da IN nº 05/2017.

14.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, nos termos da 
Seção II da IN nº 05/2017, tais como:

14.7.1. Exercer o poder de mando sobre seus empregados, devendo reportar-
se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário,  como é o caso do objeto da 
contratação prevista neste Termo de Referência;

14.7.2. Direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas 
Contratadas;

14.7.3. Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da 
Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 
qual o trabalhador foi contratado; e

14.7.4. Considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores 
eventuais  do  próprio  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação, 
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

14.8. Fiscalizar  mensalmente,  por  amostragem,  o  cumprimento  das  obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

14.8.1. A  concessão  de férias  remuneradas  e  o  pagamento  do  respectivo 
adicional,  bem como de auxílio-transporte,  auxílio-alimentação e auxílio-
saúde, quando for devido;

14.8.2. O  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS  dos 
empregados  que  efetivamente  participem  da  execução  dos  serviços 
contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; 

14.8.3. O  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos 
empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

14.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado 
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta)  dias,  prorrogável  por igual 
período, após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos do Anexo VIII-B da 
IN nº 05/2017.

14.10. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela 
credenciada.

14.11. Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  Contratada,  quando 
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar 
suas tarefas.

14.12. Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos 
serviços e demais informações que esta venha a solicitar.
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15.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua  proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais;

15.2. Manter o empregado nos horários predeterminados pelo Contratante;

15.3. 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 autorizada a descontar da garantia, caso 
exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor 
correspondente aos danos sofridos;

15.4. Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimentos  dos  serviços  a  serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

15.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente  público  ocupante  de  cargo  em comissão  ou  função  de  confiança  no 
órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

15.6. Disponibilizar  ao  Contratante  os  empregados  devidamente  uniformizados  e 
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

15.7. Fornecer  os  uniformes  a  serem  utilizados  por  seus  empregados,  conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

15.8. A empresa contratada que seja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT)  deverá  apresentar  a  seguinte  documentação  no  primeiro  mês  de 
prestação dos serviços:

15.8.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 
salário,  horário do posto de trabalho,  números da carteira de identidade 
(RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação 
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

15.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social  (CTPS) dos empregados 
admitidos  e  dos  responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços, 
quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

15.8.3. Exames  médicos  admissionais  dos  empregados  que  prestarão  os 
serviços;

15.8.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para 
cada  novo  empregado  que  se  vincule  à  prestação  do  contrato 
administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do 
contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com 
toda a documentação pertinente ao empregado dispensado,à semelhança 
do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

15.8.5. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), em consonância 
com as Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), respectivamente.

15.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados 
ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 
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Gestão/Fiscalização  do  contrato,  até  o  dia  trinta  do  mês  seguinte  ao  da 
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União;

c. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  as  Fazendas 
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

d. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

15.10. Substituir empregado posto a serviço do Contratante, no prazo de 2 (duas) 
horas, a partir da ciência pela Contratada, em caso de eventual ausência, tais 
como,  faltas,  férias  e  licenças,  devendo  identificar  previamente  o  respectivo 
substituto ao Gestor/Fiscal do Contrato;

15.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção,  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias 
abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

15.11.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as 
disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que 
tratem de  pagamento  de  participação  dos  trabalhadores  nos  lucros  ou 
resultados  da  empresa  contratada,  de  matéria  não  trabalhista,  ou  que 
estabeleçam direitos não previstos em lei,  tais como valores ou índices 
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

15.12. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, 
em agência  situada  na  localidade  ou  região  metropolitana  em que  ocorre  a 
prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por 
parte  do  Contratante.  Em  caso  de  impossibilidade  de  cumprimento  desta 
disposição,  a  Contratada  deverá  apresentar  justificativa,  a  fim  de  que  o 
Contratante  analise  sua  plausibilidade  e  possa  verificar  a  realização  do 
pagamento.

15.13. Autorizar o Contratante,  no momento da assinatura do contrato,  a fazer o 
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas  diretamente  aos  trabalhadores,  bem  como  das  contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo 
e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das 
sanções cabíveis.

15.14. Quando  não  for  possível  a  realização  desses  pagamentos  pelo  próprio 
Contratante  (ex.:  por  falta  da  documentação  pertinente,  tais  como  folha  de 
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de 
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

15.15. Autorizar  o  provisionamento  de valores  para o  pagamento  das férias,  13º 
salário  e  rescisão  contratual  dos  trabalhadores  da contratada,  bem como de 
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suas  repercussões  trabalhistas,  fundiárias  e  previdenciárias,  que  serão 
depositados pelo Contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome 
do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no 
Anexo XII da IN nº 05/2017, os quais somente serão liberados para o pagamento 
direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no referido 
Anexo.

15.15.1. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório 
dos  valores  das  provisões  a  seguir  discriminadas,  incidentes  sobre  a 
remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou 
entidade  promotora  da  licitação  e  será  feita  exclusivamente  para  o 
pagamento das respectivas obrigações:

a. 13º (décimo terceiro) salário;

b. Férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias;

c. Multa sobre  o  FGTS e contribuição  social  para  as rescisões sem 
justa causa; e

d. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

e. Os  percentuais  de  provisionamento  e  a  forma  de  cálculo  serão 
aqueles indicados no Anexo XII da IN nº 05/2017.

15.15.2. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção 
da poupança pro rata die,  conforme definido em Termo de Cooperação 
Técnica  firmado  entre  o  promotor  desta  licitação  e  instituição 
financeira.Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do 
Termo de Cooperação Técnica.

15.15.3. Os  valores  referentes  às  provisões  mencionadas  neste  Termo  de 
Referência  que  sejam retidos  por  meio  da  conta-depósito,  deixarão  de 
compor  o  valor  mensal  a  ser  pago  diretamente  à  empresa  que  vier  a 
prestar os serviços.

15.15.4. Em  caso  de  cobrança  de  tarifa  ou  encargos  bancários  para 
operacionalização  da  conta-depósito,  os  recursos  atinentes  a  essas 
despesas serão debitados dos valores depositados.

15.15.5. A  empresa  contratada  poderá  solicitar  a  autorização  do  órgão  ou 
entidade  contratante  para  utilizar  os  valores  da  conta-depósito  para  o 
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de 
eventuais indenizações trabalhistas exclusivamente aos empregados que 
prestam ou prestaram serviço ao Contratante,  decorrentes de situações 
ocorridas durante a vigência do contrato.

a. Na  situação  do  subitem  acima,  a  empresa  deverá  apresentar  os 
documentos  comprobatórios  da  ocorrência  das  obrigações 
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após 
a  confirmação  da  ocorrência  da  situação  pelo  Contratante,  será 
expedida  a  autorização  para  a  movimentação  dos  recursos 
creditados  na  conta-depósito  vinculada,  que  será  encaminhada  à 
Instituição  Financeira  no prazo máximo de 5  (cinco)  dias  úteis,  a 
contar  da  data  da  apresentação  dos  documentos  comprobatórios 
pela empresa.
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b. A autorização de movimentação deverá especificar  que se destina 
exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de 
eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

c. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o 
comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas.

15.15.6. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito 
será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, 
na  presença  do  sindicato  da  categoria  correspondente  aos  serviços 
contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos 
os encargos trabalhistas, previdenciários e para com o FGTS relativos ao 
serviço contratado.

15.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 
seus serviços no turno imediatamente subsequente;

15.17. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento  das obrigações  relativas  à  execução  do  serviço, 
conforme descrito neste Termo de Referência;

15.18. Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas 
Internas da Administração;

15.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os  a  não  executarem  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato, 
devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste 
sentido, a fim de evitar desvio de função;

15.20. Instruir  seus  empregados,  no  início  da  execução  contratual,  quanto  à 
obtenção  das  informações  de  seus  interesses  junto  aos  órgãos  públicos, 
relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre 
outras, as seguintes medidas:

15.20.1. viabilizar  o  acesso de seus empregados,  via  internet,  por  meio  de 
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, 
com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram 
recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 
prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

15.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal 
para  todos  os  empregados,  no  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias, 
contados  do  início  da  prestação  dos  serviços  ou  da  admissão  do 
empregado;

15.20.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a 
obtenção  de  extratos  de  recolhimentos  de  seus  direitos  sociais, 
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

15.21. Manter preposto, aceito pelo Contratante, para representá-la na execução do 
contrato; 

15.22. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços;
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15.23. Fornecer,  sempre  que  solicitados  pelo  Contratante,  os  comprovantes  do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo 
de  Serviço  -  FGTS,  e  do  pagamento  dos  salários  e  demais  benefícios 
trabalhistas dos empregados colocados à disposição do Contratante;

15.23.1. A  ausência  da  documentação  pertinente  ou  da  comprovação  do 
cumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  relativas  ao 
FGTS  implicará  a  retenção  do  pagamento  da  fatura  mensal,  em  valor 
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a 
situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação 
mencionada  no  subitem  anterior,  sem  a  regularização  da  falta,  o 
Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados  da  contratada  que  tenham  participado  da  execução  dos 
serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;

15.25. Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;

15.26. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do 
cumprimento do contrato;

15.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional,  salvo as 
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006;

15.28. Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do  contrato  de 
prestação de serviços  mediante  cessão de mão de obra,  salvo  as exceções 
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês 
seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do 
art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

15.28.1. Para  efeito  de  comprovação  da  comunicação,  a  contratada  deverá 
apresentar  cópia  do  ofício  enviado  à  Receita  Federal  do  Brasil,  com 
comprovante  de  entrega  e  recebimento,  comunicando  a  assinatura  do 
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o 
último  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  da  ocorrência  da  situação  de 
vedação.

15.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 
nº 8.666, de 1993.

15.30. Sujeitar-se  à  retenção  da  garantia  prestada  e  dos  valores  das  faturas 
correspondentes a 1 (um) mês de serviços,  por ocasião do encerramento da 
prestação  dos  serviços  contratados,  podendo  a  Administração  Contratante 
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utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no 
caso da não comprovação:  (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias 
ou  (2)  da  realocação  dos trabalhadores  em outra  atividade  de prestação  de 
serviços, nos termos da Seção IV da  Instrução Normativa MP n. 05/2017.

15.31. Nomear,  por meio de documento formal,  no momento da implantação dos 
postos, preposto que atuará junto à Gestão/Fiscalização do contrato, durante o 
período de vigência do contrato, para gerenciar os empregados envolvidos na 
execução dos serviços e representar a Contratada administrativamente sempre 
que for necessário.

15.31.1. O  preposto  terá  a  obrigação  de  se  reportar,  quando  houver 
necessidade,  ao  responsável  pelo  acompanhamento  dos  serviços  do 
Contratante e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas.

15.31.2. O preposto ficará responsável para, em dias e locais definidos e em 
horários que não comprometam a execução dos serviços,  entregar  aos 
empregados benefícios e outros itens de responsabilidades da Contratada.

15.31.3. Manter em pasta própria a documentação relativa a registro, horário 
de trabalho e atividade de seus empregados sob seu controle, guarda e 
responsabilidade, em recinto do Contratante.

15.31.4. O preposto deverá registrar e controlar, a frequência e a pontualidade 
de seu pessoal, por meio manual, mecânico ou eletrônico, bem como as 
ocorrências  havidas  no  Posto  em  que  estiver  prestando  os  serviços, 
cientificando o Gestor/Fiscal do contrato, conforme modelo a ser fornecido 
pelo Contratante.

15.32. Manter pessoal devidamente identificado por meio do uso de crachás com 
fotografia recente, uniformizado de forma condizente com o serviço a executar.

15.33. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 
eventuais acréscimos solicitados pelo Contratante.

15.34. Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem 
devidamente  uniformizados  e/ou  com  crachá,  observando  a  qualificação 
necessária e o horário de execução dos serviços.

15.35. Somente  proceder  à  transferência  de  pessoal  após  notificação  do 
Contratante.

15.36. Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer empregado cuja conduta seja 
tida  como  inconveniente  pelo  Contratante,  sendo  vedado  o  seu  retorno  às 
dependências  do  Contratante,  mesmo  que  para  cobertura  de  licenças, 
dispensas, suspensões ou férias.

15.37. Responsabilizar-se pelo cumprimento,  por parte de seus empregados,  das 
normas disciplinares determinadas pelo Contratante.

15.38. Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus encarregados.

15.39. Por ocasião das férias ou outros afastamentos regulares ou ocasionais de 
seu preposto, prover a vaga com uma pessoa exclusiva – cuja responsabilidade 
de sua situação laboral  deverá ser previamente comprovada, inclusive com a 
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apresentação de sua CTPS anotada – durante todo o período de afastamento do 
anterior  ocupante  da  função,  a  fim  de  evitar  indesejável  rotatividade  de 
empregados.

15.40. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários 
dos  empregados  utilizados  nos  serviços  contratados,  bem como recolher  no 
prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, apresentando, 
sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

15.41. Fornecer  mensalmente  a  seus  empregados  alocados  na  prestação  dos 
serviços contratados vale-transporte e vale-alimentação, se for o caso, até o 5º 
dia útil de cada mês, em parcela única, que deverá contemplar todo o período 
até o próximo pagamento;

15.42. Cumprir,  imediata  e  independentemente  de  repactuação  do  contrato,  as 
normas estabelecidas em dissídio ou convenção coletiva da respectiva categoria 
profissional  tão  logo  tenha  sido  homologado,  sobretudo  no  que  se  refira  a 
aumento de salário;

15.43. Responsabilizar-se pelo transporte dos empregados de suas residências até 
as dependências do Contratante, bem como o retorno por meios próprios, em 
casos de paralisação dos transportes coletivos, e ainda, nas situações onde se 
faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário;

15.44. Caberá  à  Contratada  informar  aos  seus  funcionários  todas  as  normas  e 
regras que estes deverão seguir no ambiente de trabalho. 

15.45. É expressamente vedado à Contratada:

15.45.1. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto do 
contrato; ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, 
sem prévia e expressa anuência do Contratante;

15.45.2. Reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer  informações  de  que  tenha  tomado  ciência  em  razão  da 
execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, prévio e por 
escrito, do Contratante;

15.45.3. Utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade de Contratada, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 
cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do contrato;

15.45.4. Oferecer o contrato em garantia de operações de crédito bancário;

15.45.5. Transferir  qualquer  responsabilidade sua para terceiros,  sejam eles 
empresários individuais e/ou sociedades empresárias envolvidas com os 
serviços.

15.46. Caso a Contratada não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 
concernentes a este contrato, fica o Contratante autorizado a deduzir das faturas 
devidas  os  valores  referentes  aos  salários,  auxílios  e  eventuais  direitos 
trabalhistas. 

15.46.1. Os  valores,  a  que  se  refere  este  item,  deverão  ser  depositados 
judicialmente  ou  repassados  às  contas  correntes  dos  empregados  da 
Contratada que prestam serviço nas sedes do Contratante.

16.0 SUBCONTRATAÇÃO
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16.1. Não  será  permitido  subcontratação  de  empresa(s)  para  prestar  os  serviços 
objeto do presente Termo de Referência.

17.0 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

17.1. 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 do Contratante à continuidade do contrato.

18.0 SANÇÕES

18.1. Comete  infração  administrativa  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  a 
Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação;

18.1.2. Ensejar o retardamento do início da execução do objeto contratado;

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

18.1.5. Cometer fraude fiscal.

18.2. Comete  falta  grave,  podendo  ensejar  a  rescisão  unilateral  da  avença,  sem 
prejuízo  da  aplicação  de  sanção  pecuniária  e  do  impedimento  para  licitar  e 
contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

18.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 
Previdência Social, exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

18.2.2. Deixar  de  realizar  pagamento  do  salário,  do  vale-transporte  e  do 
auxílio alimentação, se for o caso, no dia fixado.

18.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Contratante pode 
aplicar à Contratada as seguintes sanções:

18.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer 
das obrigações  contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim entendidas 
aquelas aqui não consideradas faltas graves, como também as que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

18.3.2. Multa de: 

a. 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, em 
caso  de  atraso  do  início  da  execução  dos  serviços,  limitada  a 
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia, e a critério 
do Contratante, no caso de atraso na execução, poderá ocorrer a 
não-aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

b. 0,2% (dois décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 
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superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida, cumulativamente ao item acima;

c. 10% (dez por  cento)  sobre o valor  total  do contrato,  em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, cumulativamente aos itens 
acima;

d. 0,2% a 3,2%, por dia, sobre o valor da fatura mensal do contrato, 
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e. 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso,  na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por 
ocasião  de  prorrogação),  observado  o  máximo  de  2%  (dois  por 
cento).  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  o 
Contratante a promover a rescisão do contrato;

f. as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão 
consideradas independentes entre si.

18.3.3. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades 
da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos.

18.3.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados; 

18.4. As sanções previstas nos subitens 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 e 18.3.5 poderão ser 
aplicadas à Contratada, cumulativamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados.

18.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 
com as tabelas 1 e 2:

TABELA 01
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor da fatura mensal do contrato

TABELA 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir  situação  que  crie  a  possibilidade  de 
causar  dano  físico,  lesão  corporal  ou 
conseqüências letais, por ocorrência;

5

2

Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de 
força  maior  ou  caso  fortuito,  os  serviços 
contratuais  por  dia  e  por  unidade  de 
atendimento;

5

3
Manter  funcionário  sem  qualificação  para 
executar  os  serviços  contratados,  por 
empregado e por dia;

3

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
Gestão/ Fiscalização, por serviço e por dia;

3
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5
Retirar  funcionários  do  serviço  durante  o 
expediente,  sem  a  anuência  prévia  do 
Contratante, por empregado e por dia;

3

Para os itens a seguir, deixar de

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 
e por dia;

1

7
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução 
complementar  do  órgão  fiscalizador,  por 
ocorrência;

2

8
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades 
do serviço, por funcionário e por dia;

1

9

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e  seus 
Anexos não  previstos  nesta  tabela  de multas, 
após  reincidência  formalmente  notificada  pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

3

10
Indicar e manter durante a execução do contrato 
os prepostos previstos no edital/contrato;

1

11
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto

1

12
Efetuar  a  reposição  de  profissionais  faltosos, 
por profissional no prazo estabelecido e por dia.

2

18.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que:

18.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.6.2. Tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os  objetivos  da 
licitação;

18.6.3. Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.7. No caso da aplicação das multas discriminadas na Tabela 2 a base de incidência 
para aplicação dos percentuais da Tabela 1 será o valor faturado no mês de 
ocorrência.

18.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.11. Outras  formas  de  sanção  previstas  na  legislação  pertinente,  elencadas  e 
detalhadas no edital ou no contrato.

Natal, 12 de julho de 2018.

César Adriano de Melo
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CLP / Setor de Manutenção

Aprovo o presente termo de referência, conforme Ato TRT/GP nº 29/2009.

Natal, 12 de julho de 2018.

Giuseppe Limeira
Coordenador de Logística e Patrimônio

CONTRATO TRT/DLC Nº  015/2019 
PROAD TRT Nº 2706/2018
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ANEXO II – PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CONTRATO TRT/DLC Nº  015/2019 
PROAD TRT Nº 2706/2018
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ANEXO III – CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO
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