
PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

1- OBJETO

1.1.  O presente Termo consiste na contratação de empresa especializada em comunicação
para prestação de serviços de criação, produção, edição e arte-finalização da programação
visual dos eventos, campanhas institucionais e atividades deste TRT da 21ª Região, com
cessão de mão de obra especializada de 02 (dois) designers gráficos, conforme descrição a
seguir:

Item Especificação Quantidade De
Postos

Período da
contratação 

Valor Referência
(30 meses)

1

Designer gráfico - com jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas

semanais, em dias úteis da semana (de
segunda a sexta-feira) 

2 30 meses R$ 383.897,40 

2- JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de se ter profissional qualificado
com capacidade técnica para criação, produção, edição e arte-finalização de programação
visual, com vistas ao estabelecimento do processo de comunicação interna e externa, no que
diz  respeito  à  divulgação  das  ações  e  atividades  deste  Regional,  na  medida  em  que,
utilizando-se de meios e técnicas intrinsecamente ligadas à percepção visual, se poderá dar
estrutura e forma à comunicação visual, tornando-a mais dinâmica, agradável e eficiente.

2.2. Necessidade de elaboração e produção contínuas de campanhas institucionais internas e
externas de divulgação de eventos,  solenidades, atividades,  sejam no formato eletrônico,
vídeo  ou  gráfico,  bem como,  também,  sejam na  produção  da  programação  visual  para
arquivo e registro documental.

2.3. Atualmente, o TRT-RN não dispõe em seu quadro funcional de designer gráfico com
qualificação técnica suficiente para suprir a demanda de serviços da área de Comunicação
deste Regional.

2.4. Necessidade de 02 (dois) profissionais de designer gráfico para atender a demanda de
suporte visual na comunicação do TRT-RN, no alcance da presteza, qualidade e eficácia no
serviço.

3- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa CONTRATADA disponibilizará 02 (dois) profissionais – designers gráficos -
para a execução, de forma permanente e contínua, dos serviços de criação, produção, edição
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e arte-finalização da programação visual dos eventos, campanhas institucionais e atividades
deste TRT da 21ª Região. Os profissionais prestarão os serviços na Divisão de Comunicação
Social  deste  Regional,  localizada  na  sede  do  TRT  21ª  Região,  no  seguinte  endereço:
Complexo  Judiciário  Trabalhista  Ministro  Francisco  -  CJTMFF,  Avenida  Capitão  Mor
Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59063-900.

3.2. A contratação dos serviços em tela tem natureza continuada por serem necessários ao
TRT-RN para garantir  o adequado atendimento à demanda do público interno e externo
pelos  serviços.  Além  de  ser  prestado  de  forma  contínua,  a  natureza  do  objeto  a  ser
contratado é comum, nos termos inciso II, do art. 3º, do Decreto nº 10.024/2020, pois os
padrões  de  desempenho  e  qualidade  podem  ser  objetivamente  definidos  por  meio  de
especificações usuais no mercado. 

3.3.  Os  serviços  prestados  pelos  02  (dois)  profissionais  disponibilizados  pela
CONTRATADA serão realizados exclusivamente em atividades de interesse do TRT da 21ª
Região, em regime  presencial.

3.4.  A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, em dias úteis da semana
(de segunda a sexta-feira), com uma hora de intervalo para almoço, ou conforme convenção
coletiva, em regime presencial. No referido período, deverão executar todos os serviços de
programação  visual  para  atividades  ou  eventos  que  forem  solicitados  pela  Divisão  de
Comunicação Social do CONTRATANTE.

3.5.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de  21  de  setembro  de  2018,  constituindo-se  em  atividades  materiais  acessórias,
instrumentais  ou  complementares  à  área  de  competência  legal  do  órgão  licitante,  não
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.6.  A prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
CONTRATADA  e  o  CONTRATANTE,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.7. A experiência profissional deverá ser comprovada através da apresentação de currículo
profissional e certificados de cursos de capacitação, no ato da assinatura do instrumento
contratual.

3.8. Na  hipótese  de  afastamento  por  doença,  acidente,  invalidez,  aposentadoria,  férias,
licenças (maternidade/paternidade), os profissionais de designer gráfico serão substituídos
por  outros  do  quadro  da  CONTRATADA,  devendo  esta  comunicar  a  substituição  ao
CONTRATANTE  em  tempo  hábil.  O  substituto  deve  possuir  qualificação  técnica
equivalente ao empregado substituído.

3.9. Descrição das atividades:
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a) atuar na criação, produção, edição e arte-finalização da programação visual dos eventos,
campanhas  institucionais  e  atividades  deste  Tribunal  e  na  diagramação  de  revistas,
impressos,  tais  como  jornais,  livros,  panfletos,  banners,  folders,  outdoors,  e  quaisquer
produtos que necessitem de elaboração de arte visual que forem produzidos pela Divisão de
Comunicação Social do CONTRATANTE;

b)  no  projeto  gráfico,  trabalhar  com  os  instrumentos  visuais,  imagens  fotográficas  e
desenhos, tipografia e objetos de estruturação espacial (cor, linha e planos);

c) na produção gráfica, trabalhar com material a ser impresso, escolha de formato, do papel
adequado, das dobraduras e encadernações;

d) criar as peças publicitárias para eventos e campanhas;

e) operar processos de tratamento de imagem.

f) ter qualidades essenciais, como organização, compromisso, concentração, criatividade e
competência, de forma que possa vir a desempenhar, de maneira satisfatória, avaliada pela
coordenação  da  Divisão  de  Comunicação  Social,  a  criação,  produção,  edição  e  arte-
finalização da programação visual dos eventos, campanhas institucionais e atividades deste
TRT da 21ª Região.

3.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional com:

a) experiência técnica mínima de 02 (dois) anos em atividade profissional;

b) estar apto a desenvolver as atividades propostas no objeto do presente Termo, utilizando
as ferramentas que compõem a  suíte  Adobe Creative Cloud  (Adobe Acrobat PRO DC,

Adobe After Effects CC, Adobe Animate CC, Adobe Audition CC, Adobe Bridge CC, Adobe

Character Animator CC, AdobeDimension CC, Adobe Dreamweaver CC, Adobe Fuse CC,

Adobe  Illustrator,Adobe  InCopy  CC,  Adobe  InDesign  CC,  Adobe  Lightroom  CC,

AdobeLightroom Classic,  Adobe Media Encoder  CC, Adobe Muse CC, AdobePhotoshop

CC, Adobe Prelude CC, Adobe Premiere Pro CC, AdobeSpark CC,Adobe Story Plus CC e

Adobe XD). 

c) do designer gráfico, exigir-se-á o domínio da diagramação de impressos, revistas, livros,
mídias sociais, bem como criação de logomarcas, cartazes, folders.

4- DA DURAÇÃO

4.1. A contratação  para  execução  dos  serviços  objeto  deste  Termo terá  vigência  de  30
(trinta) meses, podendo ser prorrogado, se conveniente para a Administração, limitada sua
duração a 60 (sessenta) meses, conforme prazo máximo estipulado na Lei nº 8.666/93.
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4.2.  Será  admitida  a  repactuação  dos  preços  contratuais,  desde  que  seja  observado  o
interregno mínimo de 01(um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir,
admitindo-se como termo inicial a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho,
ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do
custo da contratação for decorrente da mão de obra e estiver vinculado às datas-base destes
instrumentos, de conformidade com o Decreto nº 9.507/2018. 

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. A CONTRATADA deverá comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e
durante  sua  vigência  contratual,  sob  pena  de  rescisão  contratual,  o  atendimento  das
seguintes condições:

a) não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em  condições  análogas  às  de  escravo,  instituído  pela  Portaria  Interministerial
MTPS/MMIIRDH nº 04/2016.

b) 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 à previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do
Código Penal Brasileiro e das Convenções da OIT nº 29 e 105.

5.2. Com o intuito de promover boas práticas sustentáveis, a CONTRATADA deverá: 

a) Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas
internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados; 

b) Reservar 25% do seu quadro administrativo para mulheres e pessoas com deficiência; 

c) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil
na seleção dos profissionais;

d) Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos
empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

e)  Conduzir  suas  ações  em  conformidade  com  os  requisitos  legais  e  regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços;

f)  Eliminar  o  uso  de  copos  descartáveis  na  prestação  de  serviços  nas  dependências  do
CONTRATANTE; 

g)  Destinar  de  forma ambientalmente  adequada  todos  os  materiais  e  equipamentos  que
foram  utilizados  na  prestação  de  serviços  (às  associações/cooperativas  de  catadores  de
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materiais recicláveis e/ou seu desfazimento, segundo o Decreto nº  9.373/2018. Na gestão
de resíduos, deve-se observar a separação dos resíduos sólidos não recicláveis dos  resíduos
recicláveis,   de   acordo  com a Política  de  Responsabilidade  Socioambiental  do órgão,
conforme prevê a Resolução nº 310/2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

6- DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

6.1. HABILITAÇÃO

6.1.1. Poderão participar do certame empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao
objeto deste Termo de Referência.

6.1.2. Para a qualificação técnica, será exigida comprovação de que o licitante já prestou
serviços compatíveis com o objeto ora licitado.

6.1.3. Esta comprovação será feita pela apresentação de pelo menos um atestado de boa
execução, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.2. PROPOSTA

6.2.1. A proposta deverá contemplar preços unitário e total, por item, expressos em moeda
corrente nacional, em algarismos e por extenso. Prevalecerá, em casos de divergência entre
o preço total e o preço unitário, o valor ofertado como preço total.

6.2.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à prestação
dos serviços,  além de despesas  diretas e  indiretas,  tais  como:  salários,  encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e  quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do contrato.

6.2.3. Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das
propostas.

6.2.4.  A CONTRATADA prestará garantia nos termos previstos na Lei nº 8.666/1993, na
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e no contrato.

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Disponibilizar ao CONTRATANTE 02 (dois) profissionais devidamente qualificados
para execução dos serviços objeto deste Termo;

7.2. Iniciar a prestação do serviço a partir do recebimento, pela CONTRATADA, de Ordem
de Serviço a ser emitida pela Divisão de Comunicação Social, disponibilizando 02 (dois)
profissionais habilitados para a execução dos serviços, observando a qualificação mínima
exigida;
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7.3.  Apresentar  ao  CONTRATANTE,  no  início  das  atividades  contratuais,  ficha  do
profissional  disponibilizado,  que  deverá  estar  sempre  atualizada,  contendo  toda  sua
identificação: foto, tipo sanguíneo, endereço e documentos de comprovação de experiência
profissional;

7.4. Instruir seu empregado sobre as normas do CONTRATANTE;

7.5. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas de seus empregados, tais
como: salários, transporte, encargos social, fiscal, trabalhista, previdenciário; indenizações e
quaisquer outras que forem devidas ao seu empregado no desempenho dos serviços objeto
deste Termo, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os
mesmos;

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho que venham a ser vítimas os
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

7.7.  Atender  às  instruções  do  CONTRATANTE  quanto  à  execução  e  aos  horários  de
realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do Tribunal, sendo
obrigatório  o  uso  de  documento  de  identificação  (crachá)  pelo  funcionário  alocado  nas
dependências do TRT 21;

7.8. A CONTRATADA não poderá dispor, ceder, comercializar ou tirar qualquer proveito
dos  produtos,  objetos  do  presente  instrumento,  por  serem de  propriedade  exclusiva  da
CONTRATANTE;

7.9. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer  assunto  de  interesse  do  CONTRATANTE  ou  de  terceiros  de  que  tomar
conhecimento  em  razão  da  execução  do  objeto  deste  contrato,  devendo  orientar  seus
empregados nesse sentido;

7.10.  Manter,  durante toda a execução do contrato,  em compatibilidade com as funções
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação;

7.11.  Dar conhecimento prévio à fiscalização do CONTRATANTE de qualquer alteração
dos empregados a ser efetuada;

7.12. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.13. Proceder, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação pela
CONTRATADA,  a  substituição  do  profissional  cuja  atuação  ou  comportamento  sejam
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prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse da Administração; ou quando este
não atender aos requisitos do subitem 3.10.

7.14.  Na hipótese  de  afastamento por  doença,  acidente,  invalidez,  aposentadoria,  férias,
licenças (maternidade/paternidade), os profissionais serão substituídos por outros do quadro
da CONTRATADA, devendo esta comunicar a substituição ao CONTRATANTE no mesmo
prazo  do  subitem  7.13.  O  substituto  deve  possuir  qualificação  técnica  equivalente  ao
empregado substituído.

7.15. Na  hipótese  de  falta  ocorrida  no  posto  de  trabalho,  deverá  substituir  por  outro
profissional, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação pela
CONTRATADA, que atenda aos requisitos técnicos exigidos. Para tanto, a CONTRATADA
se obriga a:

a) manter nas dependências do CONTRATANTE cadastro do profissional, atualizado, de
forma  que  o  CONTRATANTE  possa  verificar,  a  qualquer  tempo,  a  conformidade  dos
requisitos exigidos para o preenchimento do posto de trabalho a ser ocupado;

b) preencher, após autorização do CONTRATANTE, o posto vago, sob pena de glosa do
valor correspondente ao período em que o posto de trabalho permaneceu desocupado, no
caso de não ser possível a compensação;

c) no caso de falta ocorrida no posto de trabalho não suprido por outro profissional, será
descontado do seu faturamento mensal  o  valor  correspondente ao número de horas  não
trabalhadas.

7.16. Executar as tarefas por intermédio do profissional alocado na Divisão de Comunicação
Social (DCS), de acordo com o solicitado, respeitando a razoabilidade de tempo exigida
para cumprimento do trabalho a ser realizado, o qual será devida e continuamente avaliado e
acompanhado pela coordenação dos trabalhos da DCS.

7.17. A CONTRATADA deverá fornecer crachá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, tendo em
vista a necessidade de identificação do profissional quando do acesso às dependências do
Regional para cumprimento da jornada de trabalho, bem como sua identificação no âmbito
do ambiente interno do Complexo Judiciário.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao profissional da empresa CONTRATADA
todas as ferramentas, equipamentos e condições necessárias parta a realização dos serviços;

8.2. Prestar as orientações necessárias quanto às peculiaridades do serviço a ser executado;
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8.3. Fiscalizar  a  execução  do  contrato,  sem  prejuízo  da  total  responsabilidade  da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros, por meio de servidor
designado para tal fim;

8.4. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital e/ou contrato;

8.5.  Arcar com todas as despesas em serviços realizados fora de suas dependências, não
configurando despesa adicional ao contrato;

8.6. Reter  das  faturas  da  CONTRATADA,  em  conta  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação – os custos relativos às provisões com férias e abono de férias (1/3), 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/INCRA/SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FGTS/RAT  +  FAT/SEBRAE  etc.)  sobre  férias,  1/3  constitucional  e  13º
salário, além do aviso prévio trabalhado no primeiro ano de contrato, conforme disposto na
Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério da Economia.

8.7.  Notificar  a  CONTRATADA nos  casos  de  determinação  judicial  para  bloqueio  e
transferência  de  valor  de  conta  vinculada  para  conta  judicial,  e  informar  que  o  valor
transferido  judicialmente  será  glosado  por  ocasião  do  primeiro  pagamento  e  dos
subsequentes a serem efetuados à CONTRATADA e depositados na conta vinculada para
recomposição do saldo;

8.8. Solicitar à instituição financeira oficial, mediante ofício, a abertura da conta vinculada
no nome da empresa CONTRATADA, devendo a instituição financeira oficial informar ao
CONTRATANTE sobre a abertura da referida conta, na forma do modelo consignado na
Resolução 169/2013 do CNJ;

8.9.  Notificar  a  CONTRATADA para  assinar,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias  a  contar  da
notificação do CONTRATANTE, os documentos de abertura da conta vinculada e de termo
específico da instituição financeira oficial que permita ao CONTRATANTE  ter acesso aos
saldos  e  extratos,  e  vincule  a  movimentação  dos  valores  depositados  à  autorização  do
CONTRATANTE , conforme modelo indicado na Resolução nº 169/2013 do CNJ.

9- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução  das  atividades  contratuais  será  acompanhada  por  um representante  do
CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim, a ser  oportunamente indicado
pela área gestora;

9.2. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de:
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a)  fiscalizar  a  execução  do  contrato  de  modo  que  sejam  cumpridas  integralmente  as
condições constantes de suas cláusulas e anexos;

b) sustar a execução do contrato por estar em desacordo com o especificado ou por outro
motivo que caracterize a necessidade de tal medida;

c) acompanhar o prazo de execução do contrato;

d)  estabelecer  critérios  para  aceitação  dos  serviços,  tais  como:  assiduidade,  presteza  na
execução  das  atividades  que  forem  solicitadas,  observância  às  recomendações  da
fiscalização.

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

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1. O recebimento dos serviços serão realizados conforme art. 49 da Instrução Normativa
nº 05/2017 do Ministério da Economia.

10.2.  Nos  aspectos  referentes  a  assiduidade  e  pontualidade,  estes  serão  atestados
efetivamente pelo coordenador das atividades da unidade setorial, mediante constatação da
presença efetiva do profissional no cumprimento de sua jornada diária.

11. DO FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

11.1.  O pagamento será  processado  por  meio de  ordem bancária  após apresentada para
atestação a nota fiscal/fatura que deverá vir acompanhada dos documentos elencados no
anexo  VIII-B,  da  Instrução  Normativa  nº  05/2017  do  Ministério  da  Economia,  e  nas
condições previstas no edital/contrato.

11.2. O primeiro faturamento será proporcional aos serviços prestados no período decorrido
entre a data do início da execução do contrato e o último dia deste mesmo mês.

12- DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar total ou
parcialmente a execução do objeto do contrato.

13- SANÇÕES
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13.1.  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,  nos  casos  de  execução  irregular  de  que  não  resultem  prejuízos  para  o
CONTRATANTE e nos casos previstos no subitem 7.17;

II) Multa, nos seguintes termos:

a) quando se tratar de atraso de início da prestação do serviço por parte da CONTRATADA,
qual seja, o fornecimento do profissional qualificado para a execução dos serviços, a multa
aplicada  será  de  0,3%  (zero  vírgula  três  por  cento)  do  valor  total  da  nota  de
empenho/contrato,  por  dia  decorrido,  até  o  limite  de  9%  (nove  por  cento).  O  atraso
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o
contrato  poderá  ser  rescindido  a  critério  da  Administração,  aplicando-se,  nesse  caso,  o
disposto na alínea "c" deste inciso.

b) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% do valor contratado, que será
dobrada em caso de reincidência.

c) pela inexecução total ou parcial do contrato, multa compensatória de 10% sobre o valor
mensal do contrato ou sobre a parcela inadimplida, conforme o caso.

13.2.  Pelo  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  a  Administração  aplicará  multas
conforme a graduação abaixo:

Tabela 1

Grau Correspondência
(% do valor mensal do Contrato) 

1 0,2% 

2 0,5% 

3 1,0% 

4 2,0% 

5 3,0% 

6 4,0% 

7 5,0% 

Tabela 2

Item Descrição Grau Incidência 

1 Permitir a presença de empregado mal apresentado e/ou sem
crachá. 

2 Por empregado e por
ocorrência 
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2 Manter  empregado  sem  qualificação  para  a  execução  dos
serviços. 

2 Por empregado e por
dia  

3 Executar  serviço  incompleto,  de  baixa  qualidade,  paliativo,
substitutivo  como  por  caráter  permanente,  ou  deixar  de
providenciar recomposição complementar. 

3 Por ocorrência 

4 Fornecer informação em desconformidade acerca do serviço. 3 Por ocorrência 

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia e por posto

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
colaboradores/funcionários. 

4 Por ocorrência

7 Utilizar  as  dependências  do  CONTRATANTE  para  fins
diversos do objeto contratado. 

6 Por ocorrência

8 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela
Gestão/Fiscalização da Contratação, sem motivo justificado. 

6 Por ocorrência

9 Retirar  empregados  ou  encarregados  do  serviço  durante  o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE. 

5 Por empregado e por
ocorrência 

10 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal. 

2 Por empregado e por
dia 

11 Deixar  de  substituir  empregado  que  tenha  conduta
inconveniente ou incompatível com suas atribuições.

2 Por empregado e por
dia 

12 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada. 2 Por item e
por ocorrência 

13 Deixar de cumprir horário estabelecido no Termo de Contrato
ou determinado pela Gestão/Fiscalização da Contratação. 

2 Por dia de
ocorrência e
por posto 

14 Deixar  de  cumprir  determinação  da  Gestão/Fiscalização  da
contratação para controle de acesso de seus empregados. 

2 Por ocorrência

15 Deixar  de  cumprir  determinação  formal  ou  instrução
complementar da Gestão/Fiscalização da Contratação. 

3 Por ocorrência

16 Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos. 3 Por empregado
e ocorrência 

17 Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales transporte,
vales  refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,  como
recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social
ou do FGTS, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas à execução da contratação nas datas
avençadas. 

7 Por mês de
ocorrência

do não pagamento
de quaisquer dos

benefícios. 

18 Deixar de entregar, no prazo avençado, documentação exigida
na cláusula deste Instrumento referente à DOCUMENTAÇÃO
FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 

2 Por ocorrência e por
dia 

19 Deixar  de  apresentar  notas  fiscais  discriminando  preço
utilizado mensalmente. 

5 Por ocorrência. 
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20 Deixar  de  entregar,  no  prazo  definido,  os  esclarecimentos
formais  solicitados para sanar  as  inconsistências  ou dúvidas
suscitadas  durante  a  análise  da  documentação  exigida  por
força do Termo Contrato. 

3 Por ocorrência e por
dia 

21 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Termo de Contrato e
seus  anexos  não  previstos  nesta  tabela  de  multas,  após
reincidência formalmente notificada pela Gestão/Fiscalização
da Contratação 

4 Por item e por
ocorrência. 

22 Deixar de atender normas sobre saúde, higiene e segurança do
trabalho. 

7 Por ocorrência
apontada 

Natal, 15 de junho de 2022.

___________________________________________________

ISABELLE BANDEIRA DE  FIGUEREDO SOUZA 
Diretora da Divisão de Comunicação Social
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