
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO
Missão: Promover jus ça, no âmbito das relações de trabalho,  com cele-

ridade, eficiência e efe vidade, contribuindo para a paz social e o fortale-

cimento da cidadania.

MINUTA
TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº XXX/2022

PROAD Nº 3098/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

As partes abaixo descritas firmam entre si o presente instrumento, doravante de-
nominado simplesmente de Termo.

Designação das par-
tes

Contratada Contratante

Razão Social XXXXX
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Re-
gião

Endereço XXXXX
Av.  Capitão-Mor  Gouveia,  1738,  Lagoa
Nova

CEP XXXXX 59063-400

Cidade XXXXX Natal

Estado XXXXX RN

CNPJ XXXXX 02.544.593/0001-82

Representante XXXXX
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de
Castro

Cargo XXXXX Desembargadora Presidente

CPF XXXXX 057.268.834-20

Cédula de Identidade XXXXX 107.700 - IMLC/RN

1. OBJETO: Garantir ao Contratante a qualidade, o bom funcionamento e a segurança dos
serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando desinse-
tização através da utilização de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas adesivas e outros
produtos com baixa toxicidade ao homem; desratização, em dependências edificadas, atra-
vés da utilização de produtos rodenticidas de rápido efeito e com sistema de porta/iscas;
descupinização geral, com erradicação nas áreas construídas e extermínio de focos diver-
sos em toda a área de madeiramentos, arvoredos e mobiliários. 

1.1. CONTRATO: Contrato de prestação de serviços de controle sanitário integra-
do no combate a pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização e des-
cupinização geral, TRT/DLC nº XXX/2021, no valor de R$ xxxx (xxxxx);

1.2. Os serviços realizados e os materiais empregados para sua realização devem
manter os níveis de qualidade e segurança contratados durante todo os períodos
de garantia.
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2. VALIDADE DA GARANTIA: 

2.1. A Contratada responderá pela qualidade e segurança dos serviços relativos à
contratação em referência, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis, durante 6
(seis) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições
que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do
Contratante. 

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Durante o período da garantia, a Contratada responderá pela qualidade e segu-
rança dos serviços prestados, bem como dos materiais empregados para sua reali-
zação, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis. 

3.2 O Contratante, a partir do início da execução do serviço e até o término da ga-
rantia, poderá solicitar tantos reforços quantos forem necessários, no caso de res-
surgimento das pragas,  os quais serão executados em data a ser definida pelo
contratante, de acordo com a conveniência do local onde será realizada a aplica-
ção, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

3.3. Uma vez não cumprido o prazo definido no subtópico anterior, a Contratada es-
tará sujeita às sanções estabelecidas neste instrumento, bem como na legislação
específica e à eventual indenização por perdas e danos. 

3.4 As aplicações que se fizerem durante o período da garantia serão consideradas
aplicações complementares e não terão ônus para o Contratante;

3.5. A Contratada disponibilizará ao Contratante os números de telefone e os en-
dereços físico e de correio eletrônico da empresa para contato em caso de necessi-
dade de intervenções técnicas corretivas ou de prestação de garantia, comunicando
de imediato ao Contratante quaisquer alterações sobre esses dados. 

3.6.  A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solida-
riedade ou co-responsabilidade com a  Contratada, que responderá única e inte-
gralmente por essa execução, na forma da legislação em vigor;

4. DAS PENALIDADES

4.1. Pela inexecução total ou parcial deste Termo serão aplicadas, cumulativamen-
te ou não, penalidades na forma a seguir, garantida a prévia defesa:
I - Advertência;

II - Multa, nos seguintes termos:

a) 0,3% (três décimos por cento) do valor total do contrato, por dia decorrido, até o
limite de 9% (nove por cento), no caso de atraso injustificado para a  revisão dos
serviços considerados insatisfatórios, durante o período de garantia, contados a
partir da data agendada pelo Contratante. O atraso injustificado por período supe-
rior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser
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rescindido a critério da Administração, ocasião em que se aplicará a previsão da
alínea “c” deste inciso; 

b) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/1993, com alte-
rações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores:
até 2% (dois por cento) do valor do contrato/nota de empenho, para cada evento,
que será dobrada em caso de reincidência; 

c) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas so-
bre a parcela inadimplida, caso esta possa ser individualizada e desde que não
prejudique o aproveitamento da parcela executada.

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SI-
CAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Termo e das demais cominações legais, quando a Contratada deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal.

4.2. As penalidades aplicadas poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração;

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

4.4.  Em caso de descumprimento deste Termo, além das multas acima mencionadas,
poderão ser aplicadas à  Contratada as sanções previstas na legislação penal e civil,
sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Contratante;

4.5. As multas previstas neste Termo são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.

E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente Instrumento, em 2
(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 2 (duas) tes-
temunhas abaixo assinadas.

Natal/RN,              de                                       de 2022.

______________________________________________________
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO 
DESEMBARGADORA PRESIDENTE

CONTRATANTE

_______________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS: 
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1) ______________________________  2)  ________________________________    
       Mariana Araújo Diniz de Azevedo                Maria do Socorro Silva de Araújo          
           CPF/MF nº 045.061.274-04                        CPF/MF nº 422.504.474-20   

TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº  XX/2022
PROAD nº 3098/2021

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE GARANTIA TRT/DLC Nº  XX/2022
PROAD nº 3098/2021

ANEXO II – NOTA DE EMPENHO 2022NEXXXXXXX (CÓPIA)
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