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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Setor Requisitante: Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) da Pró-reitoria de Ensino
Responsável pela Demanda: Evandro Belmiro da Silva
E-mail: dae@ifsc.edu.br

Matrícula/SIAPE: 1864226
Telefone: (48) 3877-9059

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado com dedicação exclusiva de mão-de-obra, considerando o Planejamento Estratégico (PAT e PAC).
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), por meio do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024, reitera o seu compromisso com a educação
profissional pública, inclusiva e com qualidade social. Nessa perspectiva, trabalhamos para a construção de uma educação que seja pautada no convívio das diversidades
Para tanto, faz-se imprescindível a preparação de um ambiente escolar que possa atender as pessoas com deficiência, em termos de acessibilidade arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e na informação.
No IFSC, ressalta-se o compromisso inclusivo dos Institutos Federais por meio da criação do primeiro câmpus bilíngue Libras/Português no município de Palhoça, sendo a
primeira escola da América Latina nessa modalidade. O diferencial do câmpus é que o ensino é voltado para a oferta de educação profissional bilíngue - Libras/Português,
tendo como público estratégico tanto pessoas surdas como ouvintes, por meio de uma metodologia de ensino inclusiva e significativa para ambos os públicos.
Sendo a educação um direito de todos e um dever do Estado, e levando-se em consideração a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
de 2007, o IFSC compromete-se com a implementação da acessibilidade física, o desenvolvimento de programas de capacitação e formação para servidores, o atendimento
pedagógico adequado às demandas do discente, a garantia de formas de acesso adequadas às necessidades das pessoas com deficiência, a garantia de estratégias para
permanência e êxito que atendam às especificidades das pessoas com deficiência, e a busca de condições para que haja a possibilidade de proporcionar terminalidade
específica, nos termos legalmente previstos, e para quem dela comprovadamente necessitar.
Considerando os estudantes com deficiência(s), transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação, assim como outras necessidades específica/s, faz-se
necessário a realização do atendimento educacional especializado que caracteriza-se, segundo as legislações brasileiras, na função de identificar, elaborar e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação
dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Não substitui a escolarização e se diferencia do ensino realizado na sala de aula regular.
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A Resolução 4/2009 da CEB/CNE, que estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, traz entre suas prerrogativas
também, além do professor(a). da Educação Especial, as seguintes previsões:
Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua organização:
[...]
VI - outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de
alimentação, higiene e locomoção;
[...]
Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso VI atuam com os alunos público-alvo da Educação Especial em todas as atividades escolares nas quais se fizerem
necessários
Em particular sobre os Profissionais Técnicos de nível superior Especializados em Atendimento ao Estudante com Deficiência e Técnicos de Tradução e Interpretação de
Libras, atualmente, a rede Federal considera duas formas de contratação, por modalidade contratual de execução indireta (Decreto n.º 9.507/2018), e por meio das vagas
temporárias nos termos da Lei n.º 8.745/1993.
A primeira forma de contratação está amparada no Art. 2o, inciso XII da Lei no 8745/1993 (GND1), por meio dos contratos temporários. Considerando os contratos temporários
ainda vigentes, conforme quadro a seguir, temos os seguintes profissionais atuando hoje no IFSC.

CONTRATOS TEMPORÁRIOS
PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR ESPECIALIZADOS &
PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS
CÂMPUS

ÁREA

CARGA HORÁRIA

N.º DO CONTRATO

ADMISSÃO

PREVISÃO DE TÉRMINO

ARARANGUÁ

PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO

40 HORAS SEMANAIS

94/2021

21/06/2021

22/07/2022

FLORIANÓPOLIS

INTÉRPRETE DE LIBRAS

40 HORAS SEMANAIS

80/2021

11/06/2021

Prorrogado até 07/2022

GAROPABA

PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO

40 HORAS SEMANAIS

34/2022

02/03/2022

28/07/2022

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

3

LAGES

INTÉRPRETE DE LIBRAS

40 HORAS SEMANAIS

72/2021

14/06/2021

Prorrogado até 07/2022

LAGES

PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO

20 HORAS SEMANAIS

90/2021

01/07/2021

Prorrogado até 07/2022

PALHOÇA-BILÍNGUE

INTÉRPRETE DE LIBRAS

40 HORAS SEMANAIS

177/2021

16/11/2021

Prorrogado até 07/2022

PALHOÇA-BILÍNGUE

INTÉRPRETE DE LIBRAS

40 HORAS SEMANAIS

90/2021

10/08/2020

Prorrogado até 07/2022

PALHOÇA-BILÍNGUE

INTÉRPRETE DE LIBRAS

40 HORAS SEMANAIS

138/2020

01/12/2020

Prorrogado até 07/2022

TUBARÃO

PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO

40 HORAS SEMANAIS

88/2021

02/07/2021

Prorrogado até 07/2022

O registro na tabela acima "Prorrogado até 07/2022" no campo Previsão de Término significa que o termo aditivo ainda está tramitando, mas que há o interesse das partes em
continuar o contrato.
Já no quadro abaixo, registra-se a atual distribuição por câmpus de todos os profissionais, incluindo o(a) professor(a) de Educação Especial, que realiza o atendimento
educacional especializado no IFSC. Ressalta-se que os(as) professores(as) de Educação Especial podem ser contratados(as) por meio das vagas temporárias nos termos da
Lei n.º 8.745/1993, e por meio de efetivação de cargo público via concurso.

DISTRIBUIÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO IFSC
N.º DE ESTUDANTES
CÂMPUS

PROFESSOR(A)
EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO
(NÍVEL SUPERIOR)

TRADUTOR E
INTÉRPRETE DE
LIBRAS
(TILs)

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

AUTODECLARAM
ALGUMA NECESSIDADE
EDUCACIONAL
ESPECÍFICA

NECESSITAM DO
ATENDIMENTO DO
PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO E/OU TILS

4

01

ARARANGUÁ

01

01

03
16

02

CAÇADOR

01 vaga em remoção

05
07

03

CANOINHAS

01

03
18

04

CHAPECÓ

01

04
26

05

CRICIÚMA

01 vaga concurso

00
16

06

FLORIANÓPOLIS-CENTRO

01 vaga CERFEAD

01

00
111

07

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

01 vaga CERFEAD

05
24

08

GAROPABA

01 vaga concurso

01

04
06

09

GASPAR

01

02
48

10

ITAJAÍ

01 vaga concurso

07
25

11

JARAGUÁ DO SUL-CENTRO

01 vaga em remoção

01
24

12

JARAGUÁ DO SUL-RAU

01 vaga concurso

00
29

13

JOINVILLE

01

01
31

14

LAGES

01 vaga em remoção

01

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

01

00

5

13
15

PALHOÇA-BILÍNGUE

01

111
118

16

SÃO JOSÉ

01

01
38

17

SÃO CARLOS

sem vaga

00
02

18

SÃO LOURENÇO DO OESTE

sem vaga

00
01

19

SÃO MIGUEL DO OESTE

01 vaga em remoção

02
04

20

TUBARÃO

01 vaga concurso

01

04
15

21

URUPEMA

sem vaga

00
04

22

XANXERÊ

01 vaga concurso

01
06

23

REITORIA/CERFEAD

02 vagas

00
14

Em relação a segunda forma de contratação dos Profissionais Técnicos de nível superior Especializados em Atendimento ao Estudante com Deficiência e Técnicos de
Tradução e Interpretação de Libras, que está atrelada à contratação indireta (GNV3), ou seja, via processo de licitação, em fevereiro de 2021, foi repassada aos IFES o ofício
n.º 13/2021/GAB/SETEC/SETEC-MEC e a Nota Técnica n.º 14/2021/CGDP/DDR/SETEC que acarretam em mudanças na contratação. Esta medida estabelece que os
profissionais devem ser contratados por modalidade contratual de execução indireta (Decreto n.º 9.507/2018), e somente se esta for inviável, seria possível a contratação por
meio das vagas temporárias nos termos da Lei n.º 8.745/1993. Dentre as consequências desta medida no IFSC, de imediato, não serão contratados novos profissionais
especializados para atendimento a pessoas com deficiência e/ou profissionais técnicos especializados em língua de sinais por meio da Lei n.º 8.745/1993 por vias
administrativas. Os contratos vigentes poderão ser renovados até o término do semestre letivo em julho de 2022, conforme calendário do câmpus de lotação. A renovação
continua vinculada à matrícula dos alunos requerentes e à expressa necessidade dos câmpus. Serão elaborados novos editais de Cadastro de Reserva para profissionais
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especializados para atendimento a pessoas com deficiência; e profissionais técnicos especializados em língua de sinais, a fim de atender eventuais demandas extrajudiciais.
Dessa forma, a Diretoria de Assuntos Estudantis, por meio da Coordenadoria de Ações Inclusivas, está elaborando o pregão do IFSC em articulação com o Departamento de
Contratos (PROAD). O financiamento desta licitação provém de Recursos de funcionamento (20rl) previstos no orçamento geral do IFSC e alocados no IFSC Rede. Para o ano
de 2022 está previsto nesta ação o valor de R$ 662.340,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta reais). Além desse recurso, tem-se mais o montante de R$
2.376.737,00 (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais) referente ao Programa de Trabalho Específico (PTRES 204314).

2. Quantidade de serviço a ser contratada:
Considerando o encaminhamento da 4ª Reunião Ordinária do Fórum de Educação Especial no ano de 2022, realizada no último dia 21 de março de 2022, no dia 26 de março
de 2022, a Diretoria de Assuntos Estudantis compartilhou documento para os câmpus para o levantamento da demanda institucional para a contratação de Técnicos
Especializados para o Atendimento a Pessoas com Deficiência, via processo licitatório, a ser realizada no ano de 2022. Segue link do documento:
O(a) responsável pelo preenchimento das informações foi o(a) coordenador(a) do Núcleo de Acessibilidade Educacional ( NAE) de cada câmpus. Somente este coordenador(a)
teve acesso como editor(a) do documento referente às informações do seu câmpus. No documento já estão disponibilizadas as informações declaradas pelos estudantes, no
momento da matrícula, referente a sua deficiência. Esses dados foram organizados pela Diretoria de Estatísticas e Informações Acadêmicas (DEIA) da PROEN, com base no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas do IFSC.
A DAE orientou que a prestação dessas informações tivessem o envolvimento de gestores, setores e segmentos do câmpus que realizam o atendimento educacional
especializado neste processo de levantamento da demanda. A coordenadora de Ações Inclusivas realizou reuniões ampliadas e específicas com os coordenadores(as) dos
NAEs para orientar sobre eventuais dúvidas no preenchimento da planilha.
O prazo limite para o preenchimento do documento foi o dia 04/04 (2ª feira). Em decorrência de algumas pendências para o preenchimento do documento, a DAE estendeu o
prazo final até o dia 18 de abril de 2022.
No quadro a seguir, tem-se uma síntese das informações levantadas em cada câmpus em termos da quantidade de carga horária, tipo de profissional a ser contratado e tipo de
demanda para o atendimento educacional especializado dos estudantes.

QUANTIDADE DE CARGA HORÁRIA &
TIPO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO &
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TIPO DE DEMANDA PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
CÂMPUS

PEDAGOGO(A)

ENFERMEIRO(A)

TIL

LEDOR/TRANSCRITOR
DEMANDA DE ESTUDANTES

01

ARARANGUÁ

60

(01) deficiência física; (01) deficiência intelectual; (01)
dislexia e TDAH

02

CAÇADOR

160

03

CANOINHAS

120

(01) deficiência intelectual e auditiva; (01) deficiência
intelectual; (01) deficiência intelectual.

04

CHAPECÓ

160

(02) transtorno do espectro autista; (01) deficiência
intelectual; (01) transtorno cognitivo leve, distúrbios da
atividade e da atenção e transtorno misto de
habilidades escolares

05

CRICIÚMA

Sem registros

06

FLORIANÓPOLIS-CENTRO

Sem registros

07

FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE

Não especificou os profissionais especializados necessários para o atendimento, tampouco
as respectivas cargas horárias.

08

GAROPABA

09

GASPAR

10

ITAJAÍ

280

(03) transtorno gerais de desenvolvimento; (01) altas
habilidades; (01) deficiência física; (01) autismo; (01)
deficiência cognitiva leve

11

JARAGUÁ DO SUL-CENTRO

40

(01) deficiência intelectual

12

JARAGUÁ DO SUL-RAU

80

(01) surdez total; (01) surdez total e déficit intelectual;
(01) deficiência intelectual; (01) deficiência física e
intelectual; (01) deficiência intelectual

40

(03) autismo; (01) superdotação/altas habilidades
30

30

Sem demanda
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(01) superdotação/altas habilidades; (01) deficiência
visual

8

13

JOINVILLE

14

LAGES

15

PALHOÇA-BILÍNGUE

80

16

SÃO JOSÉ

20

17

SÃO CARLOS

Sem demanda

18

SÃO LOURENÇO DO OESTE

Sem demanda

19

SÃO MIGUEL DO OESTE

20

40

(01) deficiência física; (01) deficiência auditiva/surdez

20

TUBARÃO

40

40

(01) deficiência auditiva/surdez; (01) deficiência
múltipla; (01) em avaliação para deficiência intelectual;
(01) transtorno do espectro autista

21

URUPEMA

22

XANXERÊ

23

REITORIA/CERFEAD

SUBTOTAL (CH)
TOTAL (CH)

40

(01) deficiência auditiva/surdez

800

(01) superdotação e altas habilidade; (02) deficiência
física; (02) deficiência intelectual; (06) transtornos
gerais de desenvolvimento; (01) sequelas de um
acidente cerebral e epilepsia; (01) deficiência visual;
(96) deficiência auditiva/surdez

Sem demanda

(01) artofia muscular espinhar tipo II

Sem demanda
20

(01) síndrome down
Sem registros

1040

30

1000

30

2100

Como já apresentado anteriormente, via processo de contratação de temporários, atualmente o IFSC tem 140 horas alocadas para PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
(NÍVEL SUPERIOR) e 200 horas para TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (TILs). Segundo este levantamento de demanda de atendimento educacional especializado,
realizado pela Diretoria de Assuntos Estudantis, necessitamos de 1100 horas para contratação de PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (NÍVEL SUPERIOR) e 1000 horas para
contratação de TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (TILs).
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Para o processo licitatório, considerando a dotação orçamentário disponível, sugere-se a alocação das vagas de PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (NÍVEL SUPERIOR) e
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (TILs) utilizando os seguintes critérios de prioridade:
A. Câmpus sem nenhum profissional da área e com estudante com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação;
B. Câmpus que tenha o profissional técnico contratado no último ano ou em véspera de encerramento do contrato;
C. Câmpus com Professor(a) de Educação Especial lotado, mas que justifiquem a demanda de trabalho para a contratação de mais profissionais;
D. Câmpus que tenha na estrutura o espaço do Laboratório de Tecnologia Assistiva do IFSC (LABTA).

3. Forma de Prestação do Serviço e Início do Contrato:
Considerando que os atuais contratos temporários vigentes, conforme quadro anteriormente apresentado, encerram-se até o mês de julho de 2022, e que já temos uma grande
demanda reprimida dos câmpus que precisam do atendimento educacional especializado, entende-se que o processo licitatório precisa ser viabilizado com a máxima
celeridade, sob o risco de termos um aumento significativo dos processos judiciais contra o IFSC. Nesse sentido, a expectativa é que o referido processo licitatório seja
encerrado, no máximo, até o final deste mês de julho.
Quanto aos pré-requisitos de formação do PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (NÍVEL SUPERIOR), identificado como Pedagogo(a) no levantamento realizado com os
câmpus, deverá ter concluído Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia, atuando 20 ou 40 horas semanais, nos períodos matutino, vespertino e/ou
noturno, de acordo com a necessidade do câmpus de lotação na instituição. No caso daqueles que tenham concluído a Licenciatura em Pedagogia, faz-se necessário que
tenha uma formação continuada, no mínimo de pós-graduação (lato sensu) na área da Educação Especial. São atribuições desse profissional:
● Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade;
● Contribuir para a elaboração e execução do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), principalmente no que se refere à análise das potencialidades do
estudante, às adaptações, aos recursos e/ou tecnologias assistivas necessárias para melhor desenvolvê-las e às formas de avaliação adequadas;
● Orientar e contribuir no processo de decisão, junto aos demais profissionais, às famílias e aos responsáveis pelos estudantes, a respeito da elaboração do Plano de AEE e
seus acordos;
● Contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, em articulação com o professor de AEE e os demais docentes da instituição;
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● Planejar, em parceria com os demais profissionais da área e os docentes dos componentes curriculares, materiais pedagógicos acessíveis e recursos de apoio necessários à
participação e aprendizagem dos estudantes;
● Acompanhar, avaliar e adequar os materiais e recursos pedagógicos e de acessibilidade para os estudantes, em parceria com os demais profissionais da área e os docentes
dos componentes curriculares;
● Desenvolver outras atividades correspondentes à sua área de atuação, conforme o planejamento geral da instituição e os programas, projetos, planos e atividades dos
setores específicos, como o Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE).
Quanto aos pré-requisitos de formação do PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (NÍVEL SUPERIOR), identificado como Enfermeiro(a) no levantamento realizado com os
câmpus, deverá ter concluído a Graduação em Enfermagem. São atribuições desse profissional:
●

Acompanhar o estudante em sua permanência em sala de aula conforme as necessidades de cada aluno, auxiliando no atendimento do processo
ensino-aprendizagem;

●

Cumprir rigorosamente com as atividades laborais e horários estipulados pela contratante;

●

Conhecer antecipadamente o planejamento dos docentes dos componentes curriculares para organizar procedimentos metodológicos diferenciados para execução das
atividades; quando couber;

●

Planejar, em conjunto com a equipe multiprofissional do campus e os docentes do curso, as atividades e as adaptações necessárias à aprendizagem do(s)
estudante(s), de acordo com as especificidades de cada deficiência; quando couber.

●

Observar e registrar o desenvolvimento do(s) estudante(s), a fim de dar subsídios para avaliação da eficácia do processo educacional; quando couber.

●

Desempenhar outras atividades correlatas ou definidas institucionalmente ou pela legislação, em relação ao atendimento ao(s) estudante(s).

Quanto aos pré-requisitos de formação do TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS (TILs), deverá ter concluído Graduação em Bacharelado em Letras/LIBRAS; ou
Graduação em Letras: tradução e interpretação em LIBRAS/Português; ou Formação Superior em qualquer área com certificado de proficiência em tradução e Interpretação de
Libras (PROLIBRAS); ou Formação superior em qualquer área com Curso Técnico de Tradução e Interpretação de LIBRAS/Língua Portuguesa, conforme Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos. São atribuições desse profissional:

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

11

●

Traduzir e interpretar LIBRAS, em sua modalidade sinalizada, para a Língua Portuguesa, na modalidade oral e escrita, e vice-versa, em sala de aula ou em outras
atividades escolares, intermediando a comunicação entre os alunos surdos e ouvintes (professores, alunos e funcionários);

●

Pesquisar e estudar conceitos acadêmicos, em parceria com o professor da sala de aula, que favoreçam a compreensão em LIBRAS para os alunos surdos;

●

Cumprir rigorosamente com as atividades laborais e horários estipulados pela contratante;

●

Acompanhar alunos em visitas técnicas que estejam de acordo com a carga horária do curso;

●

Participar de formação ou reuniões pedagógicas, quando solicitado;

●

Acompanhar o estudante em sua permanência em sala de aula, conforme as necessidades de cada aluno, auxiliando no atendimento do processo
ensino-aprendizagem;

●

Conhecer antecipadamente o planejamento dos docentes dos componentes curriculares para organizar procedimentos metodológicos diferenciados para execução das
atividades; quando couber;

●

Planejar, em conjunto com a equipe multiprofissional do Câmpus e os docentes do curso, as atividades e as adaptações necessárias à aprendizagem do(s)
estudante(s), de acordo com as especificidades de cada aluno, quando couber;

●

Observar e registrar o desenvolvimento do(s) estudante(s), a fim de dar subsídios para avaliação da eficácia do processo educacional, quando couber;

●

Desempenhar outras atividades correlatas ou definidas institucionalmente ou pela legislação, em relação ao atendimento ao(s) estudante(s).

Quanto aos pré-requisitos de formação do PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (NÍVEL SUPERIOR), identificado como Ledor/Transcritor no levantamento realizado com os
câmpus, deverá ter formação de licenciado com uma formação continuada, no mínimo, de pós-graduação (lato sensu) na área da Educação Especial. São atribuições desse
profissional:
●

Acompanhar o estudante em sua permanência em sala de aula conforme as necessidades de cada aluno, auxiliando no atendimento do processo
ensino-aprendizagem;

●

Cumprir rigorosamente com as atividades laborais e horários estipulados pela contratante;
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●

Conhecer antecipadamente o planejamento dos docentes dos componentes curriculares para organizar procedimentos metodológicos diferenciados para execução das
atividades; quando couber;

●

Planejar, em conjunto com a equipe multiprofissional do campus e os docentes do curso, as atividades e as adaptações necessárias à aprendizagem do(s)
estudante(s), de acordo com as especificidades de cada deficiência; quando couber.

●

Observar e registrar o desenvolvimento do(s) estudante(s), a fim de dar subsídios para avaliação da eficácia do processo educacional; quando couber.

●

Desempenhar outras atividades correlatas ou definidas institucionalmente ou pela legislação, em relação ao atendimento ao(s) estudante(s).

Por fim, indicamos o nome da servidora Talita Fernanda Silva Bolduan , coordenadora de Ações Inclusivas, da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE), juntamente com
o nome da sua chefia imediata, Evandro Belmiro da Silva, a participar como representantes da área técnica na comissão responsável pela elaboração do pregão.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento (setor requisitante) e do Fiscal do Contrato - pode ser o mesmo(a) servidor(a):
Requisitante.

Fiscal do Contrato

Nome: Evandro Belmiro da Silva

Nome: Evandro Belmiro da Silva

Siape: 1864226

Siape: 1864226
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Portaria do(a) Reitor(a) N° 1394 de 18 de maio de 2022

O Reitor em exercício do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais,

Considerando o Memorando Eletrônico 16/2022 - COLICIT-REI;
Considerando o Art. 21 da IN 5/2017 sobre Planejamento da Contratação;
Considerando o Documento de Formalização de Demanda assinado pela área requisitante (Diretoria de Assuntos Estudantis-PROEN);

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para a composição da Equipe de Planejamento do Processo de Contratação dos Profissionais Especializados em
Atendimento ao Estudante com Deficiência e Técnicos de Tradução e Interpretação de Libras e Cuidadores para o IFSC.

Integrante Requisitante: EVANDRO BELMIRO DA SILVA (SIAPE 1864226)
Integrante Técnico: TALITA FERNANDA SILVA BOLDUAN (SIAPE 2356206)
Integrante Administrativo (Compras/Reitoria): THIEGO RIPPEL PINHEIRO (SIAPE 1754652)

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JESUE GRACILIANO DA SILVA

ANDREA MARTINS ANDUJAR
Autenticado Digitalmente

SOLICITAÇÃO DE INFORMATIVO IFSC
https://sipac.ifsc.edu.br/public

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/VerInformativo?id=44118&imprimir=true
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 25/05/2022 21:43

Requisição de Materiais
Número da Requisição:

3052/2022

Tipo da Requisição:

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Status:

ENVIADA

Grupo de Material:
Unidade de Custo:

3979 - SERVIÇO DE APOIO ADM TEC E OPERACIONAL

Unidade Requisitante:

1101020107 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS / DCOMP-REI

Usuário:

thiego.rippel - THIEGO RIPPEL PINHEIRO

Destino da Requisição:

Enviado para Compra

Data de Cadastro:

25/05/2022

Valor da Requisição:

R$ 990.290,40

Opção Orçamentária:
Observações:

NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

1101020107 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS / DCOMP-REI

LISTA DOS MATERIAIS
Item

Código Denominação

Medida

1 3979006000219 SERVIÇO DE APOIO - CUIDADOR PARA
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA A
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADE REDUZIDA - 40H
SEMANAIS - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.

Quant.

MÊS

Valor

Total

12 R$ 6.408,92

R$ 76.907,04

Serviço de cuidador para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida 40h semanais - Técnico em Enfermagem.
2 3979006000220 SERVIÇO DE APOIO EM TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/LÍNGUA
PORTUGUESA, POSTO DE TRABALHO
COM 20 HORAS SEMANAIS.

MÊS

12 R$ 4.734,08

R$ 56.808,96

Interpretação e tradução em LIBRAS/Língua Portuguesa, posto de trabalho com 20 horas semanais.
3 3979006000218 SERVIÇO DE APOIO EM TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/LÍNGUA
PORTUGUESA, POSTO DE TRABALHO
COM 40 HORAS SEMANAIS.

MÊS

132 R$ 6.489,20 R$ 856.574,40

Interpretação em LIBRAS/Língua Portuguesa, posto de trabalho com 40 horas semanais.

Expedição

Data

Rubrica

Autorização

Data

Rubrica

Almoxarifado

Data

Rubrica

Recebimento

Data

Rubrica
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Estudo Técnico Preliminar
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.018017/2022-24

2. Descrição da necessidade
TERCEIRIZADOS PARA O IFSC REDE - Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de
empreitada por preço unitário, de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de
serviços terceirizados de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra, nos postos de:
Tradutor Interprete de Libras e Cuidador Técnico em Enfermagem, a serem executados nos Campi do Instituto
Federal de Santa Catarina - IFSC, sediados nas Cidades de Caçador, Florianópolis, Gaspar, Joinville, Lages,
Palhoça, , São Miguel do Oeste e Tubarão.
O objetivo da contratação é a execução de atividades complementares e acessórias ao funcionamento das
atividades-meio do IFSC, que tem como atividade-fim: o ensino, a pesquisa e a extensão.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Diretoria de Assuntos Estudantis

Responsável
EVANDRO BELMIRO DA SILVA (SIAPE 1864226)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Os requisitos da contratação abrangem os seguintes aspectos:
Serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;
Racionalização e a maior efetividade da gestão e fiscalização contratual, tendo como requisitos básicos:
1. contratação de empresa especializada, com experiência comprovada, em gestão de mão de obra em

serviços terceirizados;
2. alocação de empregados observando as especificações contidas nos Planos de Trabalho, as
atribuições e os requisitos de grau de instrução, exigências legais, experiências, conhecimentos,
habilidades e atitudes.
3. cumprimento de jornada de trabalho semanal de 40 horas ou 20 horas pelos empregados, no período
de segunda-feira a sexta-feira e, excepcionalmente e a critério do IFSC, nos sábados, domingos e
feriados, observada a legislação e normas trabalhistas que regem o assunto, no horário compreendido
entre 6h e 22h;
4. excepcional realização de horas extras pelos empregados somente mediante prévia autorização do
Fiscal de Contrato e prévio acordo com a contratada, com compensação obrigatória até o mês seguinte
ao da realização, sendo proibida a remuneração;
5. desenvolvimento das atividades relacionadas aos serviços contratados nas dependências do IFSC;
6. disponibilização dos empregados para o início dos serviços em até 20 (vinte) dias corridos a contar
da data de assinatura do contrato;
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7. vedação da participação de cooperativas no processo licitatório, em consonância com o Termo de

Conciliação firmado entre o MPU e a União, representada pela AGU, em 5 de junho de 2003;
8. estabelecimento de indicadores do desempenho da contratada na execução dos serviços, por meio de
IMR – Instrumento de Medição de resultado, com possibilidade de adequação do pagamento devido
pelo contratante;
9. duração inicial do contrato de 12 (doze) meses;
10. enquadramento das categorias profissionais dos empregados de acordo com a CBO, aprovada pela
Portaria nº 397 do MTE, de 09 de outubro de 2002, na forma especificada nos Encartes A deste Termo
de Referência;
11. declaração da empresa licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação dos serviços;
12. cumprimento pela contratada e pelo IFSC das obrigações previstas no Projeto Básico.
Os serviços a serem contratados têm natureza contínua, necessários ao desempenho das atribuições da
Instituição, cuja interrupção causa e/ou compromete a continuidade de suas atividades administrativas
e acadêmicas.
Poderão ser contratados interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
Não poderão ser contratados os interessados:
1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;
2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
Relevante salientar que:
- A CONTRATADA deverá manter, junto ao local de prestação dos serviços, preposto aceito pelo IFSC,
durante todo o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for
necessário. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados
e dos insumos consumidos.
O IFSC não se vinculará às disposições contidas em ACT - Acordo Coletivo de Trabalho, CCT - Convenção
Coletiva de Trabalho ou DCT - Dissídio Coletivo de Trabalho que tratem do pagamento de participação dos
empregados nos lucros ou resultados da contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, 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, na forma disposta no artigo 6º da IN SEGES nº 5, de 2017,
observado o entendimento do Parecer nº 00004/2017/CPLC/PGF/AGU, aprovado em 23 de maio de 2017.
Os demais requisitos para esta contratação são aqueles que estão descritos no detalhamento do(s) item(ns) do
documento de oficialização das demanda.

5. Levantamento de Mercado
A equipe de planejamento realizou um levantamento de contratações semelhantes, consultando os processos
do pregão 15/2021 da UFFS (UASG 158517). Onde o custo final do Interprete de Libras 20h (Item 17) foi de
R$ 5.727,06.
A equipe de planejamento realizou um levantamento de contratações semelhantes, consultando os processos
do pregão 11/2021 do IFC (UASG 158125). Onde o custo final do Interprete de Libras 40h (Item 2) foi de R$
5.579,08 com salário de R$ 2.049,99, que não corresponde ao retratado no mercado de trabalho.
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A equipe de planejamento realizou um levantamento de contratações semelhantes, consultando os processos
do pregão 29/2021 do IFRS (UASG 158126). Onde o custo final do Interprete de Libras 20h (Item 1) foi de R$
6.780,00.
A equipe de planejamento realizou um levantamento de contratações semelhantes, consultando os processos
do pregão 12/2022 do ICMBIO (UASG 403033). Onde o custo final do Posto de Técnico em Enfermagem
(Item 3) foi de R$ 7.321,50.

6. Descrição da solução como um todo
A descrição da solução como um todo parte da descrição sintética dos obstáculos atualmente enfrentados pelo
IFSC e busca minimizar os problemas nos processos de licitação, contratação e gestão e fiscalização
contratual, tendo como perspectiva racionalização que promova a eficiência da alocação dos recursos públicos,
considerando os seguintes aspectos principais:
a. custo e capacitação dos servidores envolvidos nos processos de licitação e gestão e fiscalização de contratos;
b. grande volume de gastos com serviços terceirizados;
c. falhas recorrentes, tanto nas licitações quanto na gestão e fiscalização de contratos, sistematicamente
apontadas pelos órgãos de controle;
d. fiscalização administrativa baseada em informações e documentos não uniformizados;
e. fragmentação do processo licitatório;
f. ineficiência dos gastos relacionados aos processos de licitação e de gestão e fiscalização contratual;
g. descrições, requisitos, valores dos cargos, procedimentos e instrumentos licitatórios e contratuais
despadronizados;
h. tendência de aumento da execução indireta de serviços;
O IFSC atua em rede, e cada um de seus campus possui demandas e necessidades específicas. No entanto, a
terceirização dos serviços que são objeto desta contratação possui características semelhantes e visa atender a
maioria dos nossos campus e Reitoria. Nesta via, foi feito um levantamento das necessidades institucionais de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra por todo o IFSC no primeiro semestre de 2022.
O planejamento para esta contratação foi realizado buscando o melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e/ou financeiros despendidos na contratação de serviços de terceirizados, contemplando assim, a
demanda das atividades essenciais e auxiliares às atividades acadêmicas e administrativas.
A contratação resultar-se-á benéfica e vantajosa, uma vez que não implicará em investimentos, tais como
aquisições e guarda de materiais, contratação, treinamento e administração de mão de obra.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades levantadas estão retratadas no quadro a seguir.

CUIDADOR – NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM
QTD.
ITEM

CÂMPUS

CARGA
HORÁRIA

40 horas

Posto/Meses Valor Mensal Valor Anual

TOTAL
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GASPAR

TOTAL

1

40

1/12

R$ 6.408,92

R$ 76.907,04

1

40

1/12

R$ 6.408,92

R$ 76.907,04

TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS (TILs) – NÍVEL SUPERIOR
QTD.

ITEM

2

CÂMPUS

CARGA
HORÁRIA

SAO MIGUEL DO
OESTE

TOTAL

Valor

Posto/Meses

Mensal

Valor Anual

20 horas

TOTAL

1

20

1/12

R$ 4.734,08

R$ 4.734,08

1

20

1/12

R$ 4.734,08

R$ 56.808,96

TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS (TILs) – NÍVEL SUPERIOR
QTD.

ITEM

CÂMPUS

CARGA
HORÁRIA

Valor

Posto/Meses

Mensal

Valor Anual

40 horas

TOTAL

CAÇADOR

2

80

2/12

R$ 12.978,40 R$ 155.740,80

FLORIANÓPOLIS

1

40

1/12

R$ 6.489,20

R$ 77.870,40

JOINVILLE

1

40

1/12

R$ 6.489,20

R$ 77.870,40

LAGES

1

40

1/12

R$ 6.489,20

R$ 77.870,40

PALHOÇA

5

200

5/12

R$ 32.446,00 R$ 389.352,00

TUBARÃO

1

40

1/12

R$ 6.489,20

11

460

11/132

3

TOTAL

R$ 77.870,40

R$ 71.381,20 R$ 856.574,40

TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 990.290,40
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8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 990.290,40

O valor total para esta contratação foi baseado nos acordos coletivos vigentes para cada um dos postos de
trabalho/município do IFSC. O cálculo completo pode ser verificado na planilha de custo e formação de
preços, anexo a esse ETP.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Trata-se de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Justifica-se o não parcelamento da
solução em virtude ao ganho em escala na contratação, se considerarmos que:
Será instruído um único processo, em vez de 23 (um por Campus + Reitoria). O custo por processo,
levantado pela CGU, é de R$ 20.698,00;
Será um único item/grupo que contempla os diversos serviços e Campus. Assim, as chances de fracasso
em uma das unidades da rede será minimizada;
O número de servidores envolvidos na gestão do contrato também será reduzida, haverá diversos fiscais
técnicos, porém a fiscalização administrativa (documental) e a gestão do contrato ocorrerão de forma
unificada, caso a gestão consiga conduzir a contratação por via de um único instrumento formal de
contrato;
Com mais postos de trabalho e um valor mais atrativo, as empresas conseguirão chegar a um valor de
prestação de serviço mais competitivo, reduzindo o custo do IFSC;
Analisando o mercado atual, percebe-se que as empresas prestadoras de serviços terceirizados, em regra, não
têm especialidade no serviço propriamente dito, mas na administração da mão de obra envolvida na prestação
desses serviços. Esta é uma realidade de mercado à qual o IFSC vem se adaptando e adequando seus contratos
de dedicação exclusiva de mão de obra, pois é cada vez mais raro, por exemplo, firmar contratos com
empresas especializadas somente condução de veículos ou em serviços de jardinagem.
As contratadas oferecem diversos tipos de serviço, normalmente em um mesmo contrato, de forma que
adquirem habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não na técnica de execução destes.
Desse modo, a divisão do objeto não implica em ampliação da competitividade, tampouco em ganhos
econômicos, pois as mesmas empresas participarão da licitação em diversos itens isolados, perdendo-se a
economia de escala. Além do mais, quanto maior o objeto desse tipo de contrato, menores serão os custos
fixos por posto de trabalho. Portanto, em função do ganho de escala que a empresa adquire é esperada uma
redução dos preços ofertados. Observada essa linha de raciocínio, a divisão destas contratações implicaria em
aumento de despesas para o IFSC, seja para contratá-los, seja para geri-los. Assim, perante o ponto de vista
técnico e econômico, serviços não especializados, como os constantes neste ETP, não devem ser divididos, sob
pena de perda de economia de escala e possível prejuízo ao erário.
Esse novo modelo de contratação proposto tende a proporcionar uma maior economia de escala e tornar mais
evidente e elevada a qualificação das empresas que possivelmente participarão do certame.
Considerando que escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando uma contratação
ambiental e socialmente sustentável, não se trata apenas de escolher o menor preço. Todo o custo envolvido
em retrabalho, processos administrativos sancionadores, audiências trabalhistas, depósitos judiciais, desgaste
dos servidores e comunidade acadêmica com a má prestação dos serviços, são na maior parte das vezes custos
imensuráveis, porém de proporção muito maior.
Pelas razões acima elencada, a equipe de planejamento optou pelo não parcelamento da solução.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não existem contratações interdependentes para os serviços elencados.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Os serviços previstos no PAT - PGC 2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
O IFSC pretende por meio desta contratação apresentar ganhos diretos no preço final da licitação, e indiretos,
por custo processual, custo de gestão do contrato, de recursos humanos que serão dedicados a contratação e
sua gestão, gerando um resultado mais economicamente viável, eficiente e eficaz. Ainda pretendemos
melhorar nossa curva de aprendizado no planejamento de compras, aferição dos resultados, para melhor
executarmos todas as nossas contratações similares.
A economia processual também é grande. Segundo estudo divulgado pela Nota Técnica da CGU Nº 1081/2017
/CGPLAG/DG/SFC, que propôs a alteração dos limites das modalidades da Lei nº 8.666/93 entre outras, o
custo na elaboração de um pregão eletrônico é na ordem de R$20.698,00. O padrão processual para serviços
terceirizados no IFSC é que cada Campus venha a elaborar seu processo de licitação.
Considerando que o IFSC está atuando para atender a 23 de suas unidades (Campus e Reitoria) neste processo,
estima-se que deixará de gastar algo próximo a 440 mil reais. Além disso, acreditamos que a chance de
rescisões contratuais e não-renovações anteriores aos 60 meses reduziria significativamente com a modelagem
de processo que estamos planejando, levando-se em consideração também o histórico desde 2017, foram
conduzidas cerca de 70 licitações para as mesmas necessidades deste processo, deixaríamos assim de gastar
mais cerca de 1.4 milhões de reais, chegando num montante próximo a dois milhões de reais de economia ao
longo de todo o contrato e suas renovações.
Além do exposto, o planejamento para esta contratação foi realizado buscando o melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na contratação de serviços de terceirizados,
contemplando assim, a demanda das atividades essenciais e auxiliares às atividades acadêmicas e
administrativas do IFSC.
Os padrões definidos, que contam com especificações usuais no mercado, permitirão a permanente
mensuração qualitativa e quantitativa dos resultados, maximizando o aproveitamento dos serviços prestados, e
os parâmetros definidos para o objeto da licitação e para prestação dos serviços possibilitam a obtenção de
preço compatível com a finalidade estabelecida.
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13. Providências a serem Adotadas
Antes da celebração deste contrato será necessária a capacitação dos servidores envolvidos na gestão e
fiscalização do mesmo. As demais providências a serem tomadas já estão mapeadas e provisionadas pelo
IFSC.
S

14. Possíveis Impactos Ambientais
O Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU nos trouxe um capítulo inteiro (cap. 7, pag. 55) a
respeito da sustentabilidade e impactos ambientais nos serviços, do qual grifamos:
"Nos termos do Decreto nº 7.746/12, a inserção da sustentabilidade em serviços contratados pela
Administração Pública, tem como possibilidades:
obrigação da contratada;
especificação técnica do objeto (na descrição do serviço em si);
requisito previsto em lei especial, de acordo com o disposto no inciso IV; do caput do art. 30 da
Lei nº 8.666, de 1993 e IV do caput do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021;
Acrescente-se ainda a hipótese não prevista no referido decreto de inserção da sustentabilidade em
serviços na condição de requisito de habilitação jurídica. Tal hipótese encontra-se na segunda parte do
inciso V, do art. 28, da Lei nº 8.666, de 1993 e do art. 66 da Lei nº 14.133, de 2021.
(...)
3) serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-de-obra
Em cada caso concreto, o órgão público deve verificar se o objeto a ser licitado comporta a inserção de
aspectos de sustentabilidade.
Ao final do Guia consta a tabela com os principais objetos a serem licitados, seus impactos e respectivas
providências. Não há registro direto, nesta tabela, dos serviços elencados pelo IFSC para esta contratação. Do
que se conclui que o baixo impacto ambiental desta contratação não apresenta um volume relevante de
necessidades a serem supridas, desta forma, os critérios de sustentabilidade e impactos ambientais específicos,
caso existam, serão descritos junto à especificação dos itens no processo.
No que couber, solicita-se que a Contratada adote boas práticas de sustentabilidade, baseadas na otimização e
economia de recursos e na redução da poluição ambiental, quando da execução dos serviços contratados, tais
como:
Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;
Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), priorizando produtos
biodegradáveis;
Racionalização do consumo de energia elétrica e de água;
Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;
Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução
de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as
normas ambientais vigentes;
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Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 20, de 7 dezembro de
1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições chumbo,
cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as comercializam ou na rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importantes,
conforme disposto na legislação vigente;
Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em
geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinação específica.
Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na Instrução
Normativa nº 1, de 19 janeiro de 2010, no que couber.
Observar, no que couber, as orientações do Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002.
Observar, no que couber, as orientações da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.
O descumprimento de normas ambientais constatadas durante a execução do Contrato será comunicado
pelo IFSC ao órgão de fiscalização do Município, do Estado ou da União.

15. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade
Declara-se, com base no estudo previamente realizado, que a contratação dos serviços
especificados neste estudo é VIÁVEL dentro das condições estabelecidas na Instrução Normativa
nº 05/2017/SLTI do atual Ministério da Economia.

16. Responsáveis
Favorável a aprovação.

EVANDRO BELMIRO DA SILVA
Diretor de Assunstos Estudantis

Favorável a aprovação.

TALITA FERNANDA SILVA BOLDUAN
Coordenadora de Ações Inclusivas

Favorável a aprovação.

THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Chefe do Departamento de Compras
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Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br>

Documentos do Processo Administrativo nº 23292.018017/2022-24 - Contratação
de TIL´s
2 mensagens
Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br>
Para: Coordenadoria de Acoes Inclusivas <cai@ifsc.edu.br>

31 de maio de 2022 12:48

Bom dia;
Segue em anexo os documentos do planejamento da contratação do processo de Tradutores e interpretes de Libras;
Solicito que os assine de forma digital ou responda essa e-mail manifestando sua concordância com os mesmos.
Atenciosamente;
THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Departamento de Compras
6 anexos
Requisição SIPAC.pdf
114K
1.6 - Encarte F - Mapa de Riscos - MR12_2022.pdf
41K
1.5 - Encarte E - ETP76_2022.pdf
101K
1 - Projeto Básico.pdf
545K
1.2 - Encarte A - 2 do Projeto Básico - CUIDADOR.pdf
450K
1.1 - Encarte A - 1 do Projeto Básico - TIL.pdf
459K
Coordenadoria de Acoes Inclusivas <cai@ifsc.edu.br>
Para: Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br>

31 de maio de 2022 14:29

Ciente e de acordo.
Atensiosamente:
Coordenadoria de Ações Inclusivas - CAI
E-mail: cai@ifsc.edu.br
Diretoria de Assuntos Estudantis
Pró-reitoria de Ensino
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Rua Quatorze de Julho, 150 - Coqueiros, Florianópolis - SC, 88075-010

Em 31 de mai. de 2022, à(s) 12:48, Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0yTePqPu6xtrqq-RRfHRch2cvKv9SxvsXWWHwyOdcxKxGxu/u/0/?ik=ba33505119&view=pt&search=all&pe…
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6 anexos
Requisição SIPAC.pdf
114K
1.6 - Encarte F - Mapa de Riscos - MR12_2022.pdf
41K
1.5 - Encarte E - ETP76_2022.pdf
101K
1 - Projeto Básico.pdf
545K
1.2 - Encarte A - 2 do Projeto Básico - CUIDADOR.pdf
450K
1.1 - Encarte A - 1 do Projeto Básico - TIL.pdf
459K
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 31/05/2022 11:09

RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS
Licitação: 23292.018017/2022-24 - DL 51030/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
CONTRATAÇÃO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA COM DEDICAÇÃO
Assunto: EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS POSTOS DE: TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, A SEREM EXECUTADOS NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA
CATARINA - IFSC, SEDIADOS NAS CIDADES DE CAÇADOR, FLORIANÓPOLIS, GASPAR, JOINVILLE,
LAGES, PALHOÇA, , SÃO MIGUEL DO OESTE E TUBARÃO.
Tipo:
MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item Especificação do Material

Valor
Médio das
Cotações

Total

12 R$ 6.865,21

82.382,52

Unid. Quant.

Última
Última
Atualização Licitação

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

3979006000219 - CATMAT:0
(Cadastrado em: 16/05/2022)

MÊS

25/05/2022

SERVIÇO DE APOIO - CUIDADOR PARA ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA A ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
REDUZIDA - 40H SEMANAIS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Requisições Associadas: 3052/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa

Marca

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E
INTEGRAÇÃO
DOS SURDOS - FENEIS
PE 12/2022 - UASG: 443033 - ITEM 3 - MED
MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA

2

3979006000220 - CATMAT:0
(Cadastrado em: 16/05/2022)

MÊS

Valor

Data da
Cot.

IFSC

R$ 6.408,92 31/05/2022

IFSC

R$ 7.321,50 31/05/2022

12 R$ 5.747,05

68.964,60

Proc. de
Origem

25/05/2022

SERVIÇO DE APOIO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA,
POSTO DE TRABALHO COM 20 HORAS
SEMANAIS.
Requisições Associadas: 3052/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa

Marca

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E
INTEGRAÇÃO
DOS SURDOS - FENEIS
PE 15/2021 - UASG: 158517 - ITEM 17 NASCIMENTO
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
PE 29/2021 - UASG: 158126 - ITEM 1 - SURICATE
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
3 3979006000218 - CATMAT:0
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

MÊS

Valor

Data da
Cot.

IFSC

R$ 4.734,08 31/05/2022

IFSC

R$ 5.727,06 31/05/2022

IFSC

R$ 6.780,00 31/05/2022

132 R$ 6.591,45 870.071,40

Proc. de
Origem

25/05/2022
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(Cadastrado em: 16/05/2022)
SERVIÇO DE APOIO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA,
POSTO DE TRABALHO COM 40 HORAS
SEMANAIS.
Requisições Associadas: 3052/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa

Marca

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E
INTEGRAÇÃO
DOS SURDOS - FENEIS
PE 1/2021 - UASG: 158009 - ITEM 1 - ERICA
E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI

Valor

Data da
Cot.

IFSC

R$ 6.489,20 31/05/2022

IFSC

R$ 6.693,70 31/05/2022

Proc. de
Origem

Valor Total do Processo: R$ 1.021.418,52
Elaborado por:
Data____/____/____
___________________________________

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 UFRN - appdocker4-srv1.appdocker4-inst1
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2/2

30

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
CUIDADOR - TÉCNICO EM EMFERMAGEM 40H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
10%
20,00%
21
1,14

Valor (R$)
R$ 3.019,59
R$ 0,00
R$ 301,96
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.321,55

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 276,80
R$ 100,48
R$ 377,27

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
0,00%
0,00%
0%
1,0000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
8,00%

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 295,91
R$ 295,91

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
A
B
C
D
E
F

Benefícios Mensais e Diários

(%)
Valor (R$)
Transporte
R$ 4,50
21
R$ 7,82
Auxílio-Refeição/Alimentação (não pode ser pago em dinheiro, senão torna-se
R$ 23,13
salarial) R$ 480,87
Seguro vida/Invalidez/Funeral
Adicional de Assiduidade
7,00%
R$ 232,51
Intrajornada
Total

R$ 721,21
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 377,27
R$ 295,91
R$ 721,21
R$ 1.394,38

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C+F
D
E

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado
4,00%
Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
8,00%
Total

Valor (R$)
R$ 16,57
R$ 1,33
R$ 132,86
R$ 25,83
R$ 2,07
R$ 178,65

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 325,55
R$ 36,23
R$ 0,92
R$ 1,43
R$ 5,40
R$ 61,19
R$ 430,71

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

(%)

Valor (R$)
R$ 430,71
R$ 0,00
R$ 430,71

(%)

Valor (R$)
R$ 186,40

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A

Insumos Diversos
Uniformes

B
C
D

Materiais - Observar pois é para o contrato e não por posto ou
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto ou por pessoa
Outros (especificar)
Total

32
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 186,40

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Bonificação de Despesas Indiretas
Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - XX.XX da LC/116/2003
Total

(%)
12,79%
0,00%
3,00%
0,00%
3,0%

Valor (R$)
R$ 704,95
R$ 0,00
R$ 192,27
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 192,27
R$ 897,22

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B
C
D
E
F

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 3.321,55
R$ 1.394,38
R$ 178,65
R$ 430,71
R$ 186,40
R$ 5.511,70
R$ 897,22
R$ 6.408,92
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
TRADUDOR INTERPRETE DE LIBRAS 20H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
0%
20,00%
1,14

21

Valor (R$)
R$ 2.630,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.630,40

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 219,20
R$ 79,57
R$ 298,77

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
0,00%
0,00%
0%
1,0000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
8,00%

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 234,33
R$ 234,33

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
A
B
C
D
E
F

Benefícios Mensais e Diários

(%)
Valor (R$)
Transporte
R$ 4,50
21
R$ 31,18
Auxílio-Refeição/Alimentação (não pode ser pago em dinheiro, senão R$
torna-se
12,00 salarial) R$ 249,48
Seguro vida/Invalidez/Funeral
Adicional de Assiduidade
0,00%
R$ 0,00
Intrajornada
Total

R$ 280,66
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 298,77
R$ 234,33
R$ 280,66
R$ 813,76

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C+F
D
E

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado
4,00%
Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
8,00%
Total

Valor (R$)
R$ 13,12
R$ 1,05
R$ 105,22
R$ 20,46
R$ 1,64
R$ 141,48

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 257,81
R$ 27,17
R$ 0,69
R$ 1,07
R$ 3,05
R$ 45,90
R$ 335,69

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

(%)

Valor (R$)
R$ 335,69
R$ 0,00
R$ 335,69

(%)

Valor (R$)
R$ 150,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A

Insumos Diversos
Uniformes

B
C
D

Materiais - Observar pois é para o contrato e não por posto ou
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto ou por pessoa
Outros (especificar)
Total
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 150,00

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
(%)
Valor (R$)
Bonificação de Despesas Indiretas
12,79%
R$ 520,72
Lucro
0,00%
R$ 0,00
Tributos
3,00%
R$ 142,02
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS - Na hipótese da empresa
pelo
Lucro Real, dev
0,00%ser optante R$
0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
R$ 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS
3,0%
R$ 142,02
Total
R$ 662,74
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 2.630,40
R$ 813,76
R$ 141,48
R$ 335,69
R$ 150,00
R$ 4.071,33
R$ 662,74
R$ 4.734,08

36

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIFORMES 20H
Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Início contrato - 1ª
Entrega
1
2
3
2
1
1
4
1

6 (seis) meses - 2ª
Entrega
0
1
1
1
1
0
2
1

Total de Uniformes
para 12 (doze)
meses
1
3
4
3
2
1
6
2

R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12
R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12

R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12

R$/total
R$ 121,11
R$ 244,63
R$ 297,44
R$ 242,57
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 129,73
R$ 117,38
R$ 1.228,21
R$ 102,35
R$/total
R$ 0,00
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 0,00
R$ 64,87
R$ 117,38
R$ 571,82
R$ 47,65

R$/total
R$ 121,11
R$ 366,95
R$ 396,59
R$ 363,86
R$ 93,65
R$ 28,51
R$ 194,60
R$ 234,75
R$ 1.800,03
R$ 150,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
TRADUDOR INTERPRETE DE LIBRAS 40H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
0%
20,00%
1,14

21

Valor (R$)
R$ 3.550,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.550,00

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 295,83
R$ 107,39
R$ 403,22

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
0,00%
0,00%
0%
1,0000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
8,00%

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 316,26
R$ 316,26

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
A
B
C
D
E
F

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação
Seguro vida/Invalidez/Funeral
Adicional de Assiduidade
Intrajornada
Total

(%)
R$ 4,50
21
R$ 23,13

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 480,87

0,00%

R$ 0,00

R$ 480,87
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 403,22
R$ 316,26
R$ 480,87
R$ 1.200,35

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C+F
D
E

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado
4,00%
Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
8,00%
Total

Valor (R$)
R$ 17,70
R$ 1,42
R$ 142,00
R$ 27,61
R$ 2,21
R$ 190,94

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 347,94
R$ 36,67
R$ 0,93
R$ 1,45
R$ 4,11
R$ 61,95
R$ 453,05

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

(%)

Valor (R$)
R$ 453,05
R$ 0,00
R$ 453,05

(%)

Valor (R$)
R$ 186,40

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A

Insumos Diversos
Uniformes

B
C
D

Materiais - Observar pois é para o contrato e não por posto ou
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto ou por pessoa
Outros (especificar)
Total
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 186,40

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
(%)
Valor (R$)
Bonificação de Despesas Indiretas
12,79%
R$ 713,78
Lucro
0,00%
R$ 0,00
Tributos
3,00%
R$ 194,68
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS - Na hipótese da empresa
ser optante pelo
Lucro Real, dev
0,00%
R$ 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
R$ 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - XX.XX da LC/116/2003
3,0%
R$ 194,68
Total
R$ 908,46
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 3.550,00
R$ 1.200,35
R$ 190,94
R$ 453,05
R$ 186,40
R$ 5.580,74
R$ 908,46
R$ 6.489,20
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIFORMES 40H
Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Descrição
Blusa de lã ou padrões da empresa
Calça comprida
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Cinto de couro ecológico
Crachá
Par de meias
Par de sapato

Início contrato - 1ª
Entrega
2
2
4
2
1
1
4
2

6 (seis) meses - 2ª
Entrega
0
1
2
1
1
0
2
1

Total de Uniformes
para 12 (doze)
meses
2
3
6
3
2
1
6
3

R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12
R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12

R$/un
R$ 121,11
R$ 122,32
R$ 99,15
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 32,43
R$ 117,38
Valor total
Valor total/12

R$/total
R$ 242,22
R$ 244,63
R$ 396,59
R$ 242,57
R$ 46,83
R$ 28,51
R$ 129,73
R$ 234,75
R$ 1.565,84
R$ 130,49
R$/total
R$ 0,00
R$ 122,32
R$ 198,29
R$ 121,29
R$ 46,83
R$ 0,00
R$ 64,87
R$ 117,38
R$ 670,97
R$ 55,91

R$/total
R$ 242,22
R$ 366,95
R$ 594,88
R$ 363,86
R$ 93,65
R$ 28,51
R$ 194,60
R$ 352,13
R$ 2.236,81
R$ 186,40

41
COMPARATIVO ENTRE OS CUSTOS DE UMA ASSOCIAÇÃO E UMA EMPRESA
02 - Composição de Preço - EMPRESA
Qdt de Profissionais
1
11
1

Qtd/Meses
12
12
12

R$ Posto Mês
R$ 5.674,85
R$ 7.759,23
R$ 7.598,43

Descrição do Posto
TRADUTOR INTÉRPRETE LIBRAS 20H
TRADUTOR INTÉRPRETE LIBRAS 40H
CUIDADOR TÉC. ENFERMAGEM 40H
TOTAL

Valor do Contrato
R$ 68.098,25
R$ 1.024.218,48
R$ 91.181,14
R$ 1.183.497,88

Descrição do Posto
TRADUTOR INTÉRPRETE LIBRAS 20H
TRADUTOR INTÉRPRETE LIBRAS 40H
CUIDADOR TÉC. ENFERMAGEM 40H
TOTAL

Valor do Contrato
R$ 56.808,96
R$ 856.574,40
R$ 76.907,04
R$ 990.290,40

02 - Composição de Preço - ASSOCIAÇÃO
Qdt de Profissionais
1
11
1

Qtd/Meses
12
12
12

R$ Posto Mês
R$ 4.734,08
R$ 6.489,20
R$ 6.408,92
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - EMPRESA
CUIDADOR - TÉCNICO EM EMFERMAGEM 40H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
10%
20,00%
21
1,14

Valor (R$)
R$ 3.019,59
R$ 0,00
R$ 301,96
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.321,55

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 276,80
R$ 100,48
R$ 377,27

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
20,00%
0,00%
1%
1,0000
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
32,30%

Valor (R$)
R$ 739,76
R$ 0,00
R$ 36,99
R$ 55,48
R$ 36,99
R$ 22,19
R$ 7,40
R$ 295,91
R$ 1.194,72

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação (não pode ser pago em dinheiro,
B senão torna-se salarial)
C Seguro vida/Invalidez/Funeral
D Adicional de Assiduidade
E Intrajornada
F
Total

(%)
R$ 4,50
21

Valor (R$)
R$ 7,82

R$ 23,13

R$ 480,87

7,00%

R$ 232,51

R$ 721,21
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 377,27
R$ 1.194,72
R$ 721,21
R$ 2.293,20

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio
C + F Indenizado
4,00%
D Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
32,30%
Total

Valor (R$)
R$ 16,57
R$ 1,33
R$ 132,86
R$ 25,83
R$ 8,34
R$ 184,93

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 398,79
R$ 43,67
R$ 1,11
R$ 1,73
R$ 6,04
R$ 73,76
R$ 525,09

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
A

Substituto na Intrajornada
Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou
alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

(%)

Valor (R$)
R$ 525,09
R$ 0,00
R$ 525,09
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5
A
B
C
D

Insumos Diversos
Uniformes- Observar pois é para o contrato e não por posto ou
Materiais
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto
ou por pessoa
Outros (especificar)
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 186,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 186,40

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Bonificação de Despesas Indiretas
Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - XX.XX da LC/116/2003
Total

(%)
6,79%
6,00%
3,00%
0,00%
3,0%

Valor (R$)
R$ 442,11
R$ 417,20
R$ 227,95
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 227,95
R$ 1.087,26

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B
C
D
E
F

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 3.321,55
R$ 2.293,20
R$ 184,93
R$ 525,09
R$ 186,40
R$ 6.511,17
R$ 1.087,26
R$ 7.598,43
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - EMPRESA
TRADUDOR INTERPRETE DE LIBRAS 40H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
0%
20,00%
1,14

21

Valor (R$)
R$ 3.550,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.550,00

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 295,83
R$ 107,39
R$ 403,22

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
20,00%
0,00%
1%
1,0000
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
32,30%

Valor (R$)
R$ 790,64
R$ 0,00
R$ 39,53
R$ 59,30
R$ 39,53
R$ 23,72
R$ 7,91
R$ 316,26
R$ 1.276,89

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
A
B
C
D
E
F

Benefícios Mensais e Diários
Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação
Seguro vida/Invalidez/Funeral
Adicional de Assiduidade
Intrajornada
Total

(%)
R$ 4,50
21
R$ 23,13

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 480,87

0,00%

R$ 0,00

R$ 480,87
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 403,22
R$ 1.276,89
R$ 480,87
R$ 2.160,98

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C+F
D
E

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado
4,00%
Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
32,30%
Total

Valor (R$)
R$ 17,70
R$ 1,42
R$ 142,00
R$ 27,61
R$ 8,92
R$ 197,65

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 426,22
R$ 44,63
R$ 1,13
R$ 1,76
R$ 4,80
R$ 75,39
R$ 553,93

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

(%)

Valor (R$)
R$ 553,93
R$ 0,00
R$ 553,93

(%)

Valor (R$)
R$ 186,40

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A

Insumos Diversos
Uniformes

B
C
D

Materiais - Observar pois é para o contrato e não por posto ou
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto ou por pessoa
Outros (especificar)
Total
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 186,40

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
(%)
Valor (R$)
Bonificação de Despesas Indiretas
6,79%
R$ 451,46
Lucro
6,00%
R$ 426,03
Tributos
3,00%
R$ 232,78
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS - Na hipótese da empresa
ser optante pelo
Lucro Real, dev
0,00%
R$ 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
R$ 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - XX.XX da LC/116/2003
3,0%
R$ 232,78
Total
R$ 1.110,27
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 3.550,00
R$ 2.160,98
R$ 197,65
R$ 553,93
R$ 186,40
R$ 6.648,96
R$ 1.110,27
R$ 7.759,23
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - EMPRESA
TRADUDOR INTERPRETE DE LIBRAS 20H
MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
C
D
E

Composição da Remuneração
Salário-Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Total

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido
(%)
0%
0%
20,00%
1,14

21

Valor (R$)
R$ 2.630,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.630,40

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
A 13º (décimo terceiro) Salário
B Adicional de Férias
Total

(%)
8,33%
3,025%

Valor (R$)
R$ 219,20
R$ 79,57
R$ 298,77

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

(%)
20,00%
0,00%
1%
1,0000
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
32,30%

Valor (R$)
R$ 585,83
R$ 0,00
R$ 29,29
R$ 43,94
R$ 29,29
R$ 17,58
R$ 5,86
R$ 234,33
R$ 946,12

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação (não pode ser pago em dinheiro,
B senão torna-se salarial)
C Seguro vida/Invalidez/Funeral
D Adicional de Assiduidade
E Intrajornada
F
Total

(%)
R$ 4,50
21

Valor (R$)
R$ 31,18

R$ 12,00

R$ 249,48

0,00%

R$ 0,00

R$ 280,66
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 298,77
R$ 946,12
R$ 280,66
R$ 1.525,55

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B

Provisão para Rescisão
(%)
Aviso Prévio Indenizado
5,00% 0,50%
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
8,00%
Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio
C + F Indenizado
4,00%
D Aviso Prévio Trabalhado
100% 0,78%
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
32,30%
Total

Valor (R$)
R$ 13,12
R$ 1,05
R$ 105,22
R$ 20,46
R$ 6,61
R$ 146,45

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
4.1
A
B
C
D
E
F
G

Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias
Substituto na cobertura de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Licença-Paternidade
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)
9,075%
2,96
0,82%
1,50% 0,02%
0,78% 0,03%
2,00%
5
1,39%

Valor (R$)
R$ 315,81
R$ 33,07
R$ 0,84
R$ 1,31
R$ 3,55
R$ 55,86
R$ 410,44

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
A

Substituto na Intrajornada
Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou
alimentação
Total

(%)

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada
Total
Módulo 5 - Insumos Diversos

(%)

Valor (R$)
R$ 410,44
R$ 0,00
R$ 410,44

50
5
A
B
C
D

Insumos Diversos
(%)
Uniformes- Observar pois é para o contrato e não por posto ou
Materiais
por pessoa
Equipamentos - Observar pois é para o contrato e não por posto ou por pessoa
Outros (especificar)
Total

Valor (R$)
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 150,00

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
(%)
Valor (R$)
Bonificação de Despesas Indiretas
6,79%
R$ 330,19
Lucro
6,00%
R$ 311,58
Tributos
3,00%
R$ 170,25
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS - Na hipótese da empresa
pelo
Lucro Real, dev
0,00%ser optante R$
0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
R$ 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS
3,0%
R$ 170,25
Total
R$ 812,02
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B
C
D
E
F

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

(%)

Valor (R$)
R$ 2.630,40
R$ 1.525,55
R$ 146,45
R$ 410,44
R$ 150,00
R$ 4.862,84
R$ 812,02
R$ 5.674,85
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FASE DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO
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Instituto Federal de Santa Catarina
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E-mail de IFSC - Formalização da demanda para a contratação dos Profissionais Técnicos de Nível Superior Especializados…
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Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br>

Formalização da demanda para a contratação dos Profissionais Técnicos de
Nível Superior Especializados em Atendimento ao Estudante com Deficiência e
Técnicos de Tradução e Interpretação de Libras
Contratos Feneis Minas Gerais <contratos@mg.feneis.org.br>
Para: Compras Reitoria <compras@ifsc.edu.br>
Cc: EVANDRO BELMIRO DA SILVA <evandro.belmiro@ifsc.edu.br>

25 de maio de 2022 12:10

Prezado Thiego, boa tarde!
Segue proposta e planilhas assinadas.
Atenciosamente,
Marcelle Alemar
Feneis Minas Gerais
www.feneis.org.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

SC002083/2021
10/09/2021
MR049662/2021
10263.103539/2021-15
09/09/2021

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BLUMENAU,
CNPJ n. 82.624.982/0001-57, neste ato representado(a) por seu ;
E
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE, DA REGIAO DOS VALES - SC,
CNPJ n. 08.722.093/0001-70, neste ato representado(a) por seu ;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de julho de 2021
a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em
estabelecimentos de serviços de saude, com abrangência territorial em Apiúna/SC, Ascurra/SC,
Benedito Novo/SC, Blumenau/SC, Botuverá/SC, Brusque/SC, Doutor Pedrinho/SC, Gaspar/SC,
Guabiruba/SC, Ilhota/SC, Indaial/SC, Pomerode/SC, Rio dos Cedros/SC, Rodeio/SC e Timbó/SC.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - SALARIO NORMATIVO
Nenhum empregado integrante da categoria profissional a partir de 01 de julho de 2021, poderá receber
salário mensal inferior a R$ 1.559,66 (Hum mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis
centavos).
Parágrafo Primeiro – O salário normativo estabelecido no capto da presente cláusula aplica-se para uma
jornada de trabalho de 44 horas semanais. Não se aplica a proporcionalidade para as jornadas previstas na
clausula de Jornada de Trabalho em Regime Especial da presente Convenção Coletiva.
Parágrafo Segundo - Eventuais diferenças do salário normativo ora estabelecido referente aos meses de
julho e agosto de 2021 deverão ser pagas até a folha de pagamento da competência do mês de setembro
de 2021, em uma única parcela.
Parágrafo Terceiro – Os empregadores que tenham aplicado o reajuste da CCT anterior (2020/2021) na
forma parcelada deverão aplicar o reajuste previsto nesta cláusula a partir de julho, mas deverá ser
calculado sobre o salário do mês de agosto de 2021 (último mês do parcelamento do reajuste anterior
estabelecido da CCT 2020/2021).
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR049662/2021
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REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL
Os salários dos integrantes da categoria profissional, serão reajustados, em 9,22% (nove vírgula vinte e
dois por cento) a partir de 01 de julho de 2021, sobre os salários vigentes em 30 de junho de 2021, nos
quais deverão ser incluídos, como base de cálculo, os parcelamentos concedidos com base na CCT de
2020/2021.
Paragrafo Primeiro – As empresas somente poderão compensar na data-base, antecipações salariais
quando concedidas coletiva ou setorialmente, desde que tenha sido firmado acordo coletivo com o sindicato
da classe no mês da concessão.
Parágrafo Segundo - Eventuais diferenças da aplicação do reajuste salarial ora estabelecido referente aos
meses de julho e agosto de 2021 deverão ser pagas até a folha de pagamento da competência do mês de
setembro de 2021, em uma única parcela.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUINTA - MORA SALARIAL
Em caso de mora salarial atribuído ao empregador, este pagará ao empregado, a multa de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) sobre o débito, por dia de atraso, depois de decorrido o prazo legal para
pagamento dos salários, até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), independentemente das
cominações legais.

CLÁUSULA SEXTA - FOLHA COMPLEMENTAR
Havendo erro ou diferença em folha de pagamento deverá o empregador corrigi-la e pagar a diferença
através de folha suplementar, no prazo de 3 (três) dias. O mesmo procedimento deverá ocorrer em caso de
erro involuntário no pagamento das verbas rescisórias, cuja complementação, mediante a emissão de
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho complementar, deverá ocorrer no prazo de 3 (três) dias,
independentemente de nova homologação.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA
CLÁUSULA SÉTIMA - HORAS EXTRAORDINARIAS
As primeiras 60 (sessenta) horas extras prestadas no mês serão remuneradas com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal e as subsequentes com 100% (cem por cento).

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
CLÁUSULA OITAVA - QUINQUENIO
O benefício de que trata a presente cláusula não foi renovado, portanto está suspenso, sendo que o valor
em percentual correspondente ao último quinquênio definitivamente pago deverá ser mantido na
remuneração do empregado que já tinha adquirido o direito até o dia 31 de outubro de 2004, sob a rubrica
“quinquênio”.

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR049662/2021
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ADICIONAL NOTURNO
CLÁUSULA NONA - JORNADA NOTURNA
O adicional correspondente ao serviço noturno, assim considerado aquele prestado entres às 22h (vinte e
duas horas) de um dia até as 05h (cinco horas) do dia seguinte, será de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo Primeiro – Ao empregado que cumprir integralmente a jornada no período noturno e prorrogar
esta jornada até as 07 horas, também é devido o adicional em relação às horas prorrogadas.
Parágrafo Segundo – Para o trabalho noturno em regime especial conforme possibilidade prevista na
cláusula de JORNADA DE TRABALHO EM REGIME ESPECIAL, alínea “a”, da presente convenção coletiva
de trabalho, isto é, a jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, que normalmente se inicia
às 19 horas de um dia com término às 07 horas do dia seguinte, fica estabelecido que o cálculo será feito
pelo divisor 220 (duzentos e vinte) horas, cujo resultado será multiplicado pelo fator 160 (cento e sessenta)
e sobre o valor encontrado será aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo Terceiro – Com a aplicação do sistema de cálculo estabelecida no parágrafo anterior, fica
quitado o adicional e redução da hora noturna previsto no artigo 73 e seus parágrafos, em especial, os §§
1o e 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam da redução da hora noturna, bem como do
respectivo acréscimo.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Os empregadores pagarão adicional de insalubridade aos seus empregados, em conformidade com o grau
apurado em laudo pericial, tendo como base de cálculo o valor de R$ 1.189,40 (hum mil, cento e oitenta e
nove reais e quarenta centavos), que se aplica a partir do dia 01 de julho de 2021.
Parágrafo Único - Eventuais diferenças da aplicação da base de cálculo ora estabelecida referente aos
meses de julho de 2021 a agosto de 2021 deverão ser pagas até a folha de pagamento da competência do
mês de setembro de 2021, em uma única parcela.

PRÊMIOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREMIO INCENTIVO
Para cada ano completo de trabalho no dia da aquisição das férias, em que o empregado não apresentar
faltas ao trabalho, justificadas ou não, ser-lhe-á concedido o prêmio incentivo, de 1(um) dia de serviço.
Parágrafo Primeiro - Não serão consideradas injustificadas as faltas decorrentes da aplicação das
cláusulas da LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA e de LICENÇA DE DIRIGENTE SINDICAL da presente
Convenção Coletiva de Trabalho, bem como as previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo Segundo - O prêmio estabelecido na presente cláusula será concedido em dia de folga a partir
do seu período aquisitivo de férias num prazo de 6 (seis) meses. A não concessão da folga no período
estabelecido neste parágrafo acarretará o pagamento do mesmo juntamente com os salários do mês
subsequente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALIMENTAÇÃO AOS PLANTONISTAS NOTURNOS
Os empregadores fornecerão alimentação apropriada gratuitamente a todos os seus empregados que
exerçam a sua função compreendida no horário noturno, bem como para as jornadas de 12 horas
consecutivas realizadas nos finais de semana.
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AUXÍLIO CRECHE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXILIO CRECHE
O empregador pagará mensalmente aos seus empregados, juntamente com seu respectivo salário, na
hipótese de não dispor de creche própria ou convênio, auxílio- creche no valor correspondente a 10% (dez
por cento) do salário normativo da categoria, independente de estar matriculado ou não em creche, até que
o filho complete um ano e seis meses de idade, inclusive filhos adotivos, com iguais requisitos e regras.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANOTAÇÕES NA CTPS
As empresas anotarão na CTPS dos empregados a função por eles exercida de acordo com o Código
Brasileiro de Ocupações, bem como as demais anotações previstas em lei.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Ao empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA
O empregado dispensado por justa causa deverá ser avisado por escrito e contra recibo, em caso de recusa
por parte do empregado, com assinatura de duas testemunhas, constando no documento a infringência do
dispositivo legal, no qual incidiu.

AVISO PRÉVIO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPENSA DO AVISO PREVIO
Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio integral, dado pelo empregador ao empregado, no caso
deste obter novo emprego devidamente comprovado antes do respectivo término, sendo-lhe devido, em tal
hipótese a remuneração proporcional aos dias efetivamente trabalhados.
Parágrafo Único - O pagamento da remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados
deverá ser efetuado juntamente com as demais verbas rescisórias.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CURSOS E REUNIOES
Os cursos e reuniões de trabalho realizados por solicitação do empregador, no interior das dependências da
empresa (hospital, clínica, laboratório, consultório e etc.), se vierem a ultrapassar a duração da jornada
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR049662/2021
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normal de trabalho, terão as horas excedentes remuneradas como extraordinárias.
Parágrafo Único - Fica facultado a concessão das horas extras em folga compensatória desde que
solicitada por escrito pelo empregado e com a anuência do empregador.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - QUEBRA OU DANIFICAÇÃO DE MATERIAL
As quebras ou danificações em aparelhos e outros materiais usados no desempenho da função, não
poderão ser cobrados do empregado, salvo nos casos de dolo ou de culpa grave do empregado, sendo
facultado ao empregado a reposição do objeto danificado.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA ESPECIAL DE EMPREGO - PRÉ APOSENTADORIA
Será garantido o emprego e/ou a respectiva remuneração quando ocorrer à situação de pré-aposentadoria
do empregado, ou seja, quando o mesmo estiver a, no máximo, 18 (dezoito) meses da aquisição do direito
à aposentadoria previdenciária por idade mínima, desde que tenha mais de 05 (cinco) anos de serviços
prestados ao mesmo empregador.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PERIODO DE AMAMENTAÇÃO
Fica garantido à empregada o direito de amamentar seu filho até completar 6 (seis) meses de idade,
durante a jornada de trabalho, em 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um e de comum acordo
com o empregador poderá usufruir do tempo permitido de trinta minutos, no início da jornada, no final da
jornada, nos trinta minutos que antecedem o período de intervalo, ou trinta minutos após horário devido
para o retorno do intervalo, vedada a acumulação dos dois períodos.

FALTAS
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ABONO DE FALTAS AO TRABALHO
O empregador abonará as faltas dos seus empregados, quando coincidirem com o respectivo horário de
trabalho, nas seguintes situações:
a) Do empregado estudante, nos horários de exame, inclusive vestibular, desde que em estabelecimento
oficial de ensino reconhecido como tal, devendo o empregado comunicar o fato ao empregador com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante comprovação posterior;
b) Até 02 (duas) horas por consulta médica de filho menor de 07 (sete) anos de idade;
c) Até 02 (dois) dias por internação de filho menor de 03 (três) anos de idade.
Parágrafo Único: Para os casos de internação de até 02(dois) dias, de filhos de 4(quatro) a 12(doze) anos
a falta será considerada justificada, porém não haverá abono de falta ao trabalho.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - TRABALHO EM DIA DE FERIADO
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR049662/2021
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Quando a jornada diária trabalhada incidir parcialmente em dia útil e parcialmente em feriado, somente
serão remuneradas com adicional de 100% (cem por cento) as horas trabalhadas no dia do feriado, sendo
as demais pagas de forma simples.
Parágrafo Primeiro - Com observância do disposto no “caput” da presente cláusula, fica avençado que a
carga horária do feriado será definida nos regimes especiais de horário, adotados nesta convenção, ou
quando não, as efetivamente trabalhadas.
Parágrafo Segundo – Em caso de trabalho prestado aos feriados, o empregador, para se eximir do
pagamento do adicional respectivo, poderá conceder folgas, mediante solicitação do empregado por escrito
em formulário próprio fornecido pelo empregador, para compensar o trabalho prestado no feriado conforme
acordo entre as partes. Não havendo solicitação o empregador deverá efetuar o pagamento das horas
extras na forma da lei.

Parágrafo Terceiro – O disposto nesta cláusula não se aplica aos empregados que trabalhem em regime
de compensação estabelecido na letra "a" da cláusula de Jornada de Trabalho em Regime Especial desta
convenção coletiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO EM REGIME ESPECIAL
Fica estabelecida a jornada especial de prorrogação e compensação de horas de trabalho, nos seguintes
regimes:
a) 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso;
b) 05 dias com seis horas, e 01 dia com onze horas trabalhadas;
c) 04 dias com nove horas e 01 dia com oito horas trabalhadas;
d) 05 dias com oito horas e quarenta e oito minutos trabalhadas.
Parágrafo Primeiro - Para a jornada de 12 horas de trabalho, fica estabelecido um intervalo de 01 (uma)
hora para refeição ou descanso, não podendo coincidir com o início ou o término da jornada.
Parágrafo Segundo - Outros regimes de interesse mútuo entre os empregadores e empregados deverão
ser previamente comunicados ao Sindicato profissional pelo empregador.
Parágrafo Terceiro – A prestação de Horas Extras não terá o condão de tornar as jornadas acima
acordadas ineficazes ou inválidas. As horas extras prestadas deverão ser remuneradas de acordo com os
adicionais estabelecidos neste instrumento.

FÉRIAS E LICENÇAS
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO E PAGAMENTO DE FERIAS
As empresas comunicarão aos empregados, por escrito, o início das férias com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
Parágrafo Primeiro - O início do período de férias não poderá coincidir com dia de repouso, feriado ou dia
de folga compensatória, exceto para os empregados que laborem na jornada de trabalho prevista na letra
"a" da cláusula Jornada de Trabalho em Regime Especial prevista nesta convenção coletiva.
Parágrafo Segundo - O pagamento do valor relativo às férias deverá ser efetuado até 2 (dois) dias antes
do seu início.
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LICENÇA REMUNERADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA
Além das hipóteses legalmente previstas, as empresas concederão licença especial remunerada de 04
(quatro) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, pais, filhos ou irmãos do empregado.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Serão fornecidos, gratuitamente, aos empregados, quando exigidos por lei ou pelos empregadores, todos
os equipamentos de proteção individual, bem como uniforme, calçados e instrumentos de trabalho.

EXAMES MÉDICOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS
Os exames médicos e laboratoriais exigidos pelo empregador ou por Lei, serão por estes pagos, neste
incluídos os pré-admissionais e demissionais.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Todos os atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais habilitados, serão plenamente
aceitos pelos empregadores, para todos os efeitos legais. Devendo o empregado entregar ao departamento
pessoal, no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, da ocorrência.
Parágrafo Único - No caso de manter o empregador serviço médico próprio, os atestados deverão ser
convalidados pelos profissionais a ele vinculados.

RELAÇÕES SINDICAIS
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LICENÇA DIRIGENTE SINDICAL
O empregador concederá a frequência livre de 15 (quinze) dias por ano para cada dirigente sindical, sendo
no máximo 5 (cinco) dias consecutivos por mês, sem prejuízo de todas as vantagens decorrentes da
relação empregatícia, desde que solicitado, por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas, sendo no máximo 2 (dois) dirigentes por empresa.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DESCONTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A ENTIDADE SINDICAL
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O empregador descontará dos salários de seus empregados, associados ao Sindicato Laboral a
mensalidade social.
Parágrafo Primeiro – O empregador deverá efetuar o repasse ao sindicato profissional no prazo de até 03
(três) dias úteis após a efetivação do desconto.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/05/2021, nos termos do edital de
convocação publicado no jornal de Santa Catarina, para a qual foram convocados todos os integrantes da
categoria profissional, ficam as empresas autorizadas e obrigadas a descontar na folha de pagamento de
todos os seus empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, sindicalizados ou
não, os valores e vencimentos abaixo discriminados, limitados a R$ 50,00 (cinquenta reais) por desconto,
conforme segue:
a) Na remuneração da competência dos meses de setembro serão descontados 2% (dois por cento)
b) Na remuneração da competência dos meses de novembro, serão descontados 2% (dois por cento)
c) Na remuneração da competência dos meses de abril, serão descontados 2% (dois por cento).
Parágrafo Primeiro: O recolhimento das respectivas importâncias será efetuado em favor do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimento de Saúde de Blumenau e Região - SESBLU, mediante guia fornecida
e/ou disponibilizada pelo Sindicato Profissional, devendo os valores descontados serem recolhidos até o dia
15 (quinze) do mês subsequente ao desconto, quais sejam, outubro, dezembro e maio.
Parágrafo Segundo: As empresas deverão publicar no quadro de avisos, com antecedência mínima de 20
dias do referido prazo para desconto, informando que o empregado poderá se opor ao desconto em folha
de pagamento, desde que manifeste sua vontade de forma expressa e de próprio punho ao setor de Gestão
de Pessoas/Recursos Humanos, para que este se abstenha de efetuar a dedução, no prazo de 20 (vinte)
dias que antecedem cada desconto.
Parágrafo Terceiro: É vedado aos empregadores estimular a assinatura de qualquer documento de
oposição e preservar a livre decisão do trabalhador, sob pena de desobediência a presente cláusula.
Parágrafo Quarto: Servirão os empregadores de meros agentes repassadores das informações, isentandoos de quaisquer responsabilidades quanto aos valores descontados, inclusive e especialmente nos casos
de demandas trabalhistas propostas por integrantes da categoria profissional.
Parágrafo Quinto: Observadas as condições acima, o eventual descumprimento do prazo de recolhimento
das guias bancárias implicará na aplicação da multa de 5% (cinco por cento), conforme previsto na Cláusula
penalidades, contra a empresa infratora.
Parágrafo Sexto - As empresas se obrigam encaminhar ao Sindicato Laboral no prazo de 30 (trinta) dias da
data do desconto, relação nominal dos empregados contribuintes, bem como valor repassado por cada
empregado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL
As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, ficam obrigadas a recolher, em 04
parcelas iguais, respectivamente, 10/março/2022, 10/maio/2022, 10/julho/2022 e 10/setembro/2022 sob
pena de pagamento de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e cobrança judicial, conforme
deliberação da Assembleia Geral Ordinária da FEHOESC, os valores abaixo discriminados, a título de
Contribuição Confederativa Patronal, através da quitação de boleto bancário, que será emitido pela
FEHOESC.

Enquadramento da Empresa
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De 1 a 05 funcionários
.................................................
De 06 a 10 funcionários
................................................
De 11 a 30 funcionários
................................................
De 31 a 50 funcionários
................................................
De 51 a 100 funcionários
..............................................
De 101 a 200 funcionários
............................................
Acima de 200 funcionários
...........................................
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04 parcelas de R$ 151,90
04 parcelas de R$ 303,85
04 parcelas de R$ 455,81
04 parcelas de R$ 607,74
04 parcelas de R$ 911,59
04 parcelas de R$ 1.519,39
04 parcelas de R$ 3.038,60

Parágrafo Único: Após o recolhimento do mês de março, cada Estabelecimento Prestador de Serviços de
Saúde deverá enviar a FEHOESC uma cópia do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para
que sejam feitos os devidos registros de enquadramento de cada entidade.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - QUADRO DE AVISOS
Será assegurada no quadro de avisos do empregador, fixação de editais, avisos e notícias sindicais da
categoria, com visto do respectivo empregador.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - PENALIDADES
Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas desta convenção, fica estabelecida uma penalidade
equivalente a 5% (cinco por cento) do salário normativo por infração e por empregado atingido, (em favor da
parte prejudicada).

CLOVIS CORRENTE
VICE-PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BLUMENAU

GUILHERME SANDRINI DE TONI
PRESIDENTE
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE, DA REGIAO DOS VALES - SC

ANEXOS
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA
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Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

SC000090/2022
25/01/2022
MR002102/2022
10263.100195/2022-73
24/01/2022

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 10263.104570/2020-92
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:
18/12/2020
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E DE
TURISMO E HOPITALIDADE DA GRANDE FLORIANOPOLIS, CNPJ n. 81.328.999/0001-02, neste ato
representado(a) por seu ;
E
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, neste ato representado(a) por seu ;
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em
Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades
Sem Fins Lucrativos, Organizações não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os credos, Irmandades, Centros, Creches,
Asilos, Casa lar, Abrigos, Institutos de longa permanência, beneficentes de Assistência social, entre
outras Instituições Congêneres), com abrangência territorial em Águas Mornas/SC, Angelina/SC,
Anitápolis/SC, Antônio Carlos/SC, Biguaçu/SC, Florianópolis/SC, Garopaba/SC, Governador Celso
Ramos/SC, Palhoça/SC, Paulo Lopes/SC, Rancho Queimado/SC, Santo Amaro da Imperatriz/SC, São
Bonifácio/SC, São José/SC e São Pedro de Alcântara/SC.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS
A partir de 01 de janeiro de 2022, o piso Salarial da categoria profissional será de R$ 1.621,00 (hum mil seiscentos e
vinte e um reais).

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL
A partir de 1º. de janeiro de 2022, os salários dos empregados em Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas
(Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações não Governamentais,
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR002102/2022
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Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os credos, Irmandades,
Centros, Creches, Asilos, Casa lar, Abrigos, Institutos de longa permanência, beneficentes de Assistência social,
entre outras Instituições Congêneres) serão reajustados mediante aplicação do índice correspondente à 10,16%
(dez vírgula dezesseis por cento), índice esse a ser aplicado sobre os salários vigentes em janeiro /2021 para os
admitidos até aquela data.
Parágrafo 1º As Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas poderão compensar os adiantamentos legais
ou espontâneos pagos no período, salvo os decorrentes de promoção, término de aprendizagem, transferência de
cargo, função, estabelecimento ou localidade e equiparação salarial determinada por sentença judicial transitada em
julgado.
Parágrafo 2º Os empregados admitidos após o mês de maio terão a correção salarial aplicada na proporção do
tempo de serviço na empresa, respeitando o art. 461 e §§ da CLT e inciso XXX do Artigo 7 da CF/88.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUINTA - MULTA MORA SALARIAL
Em caso de mora salarial a instituição pagará ao empregado 5% (cinco por cento) ao dia sobre o salário vencido,
desde que configurada a culpa da instituição no atraso do pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
As Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas fornecerão obrigatoriamente aos seus empregados,
envelope mensal de pagamento ou documento equivalente, contendo além da identificação da instituição,
discriminação de todos os valores pagos e descontados.

CLÁUSULA SÉTIMA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO
As Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas se obrigam a registrar o contrato na CTPS do empregado e
se houver contrato escrito, entregar a segunda via do contrato ao empregado.

REMUNERAÇÃO DSR
CLÁUSULA OITAVA - TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
a) A folga semanal do empregado deve ser concedida no máximo depois de seis dias de trabalho, pode ocorrer em
qualquer dia da semana e no prazo máximo de três semanas deve coincidir com o Domingo.
b) Nas atividades em que não for possível a suspensão do trabalho nos dias de feriados civis e religiosos, a
remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga, sem prejuízo da
remuneração relativa ao repouso semanal.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS
As horas extraordinárias trabalhadas até o limite de 02 (duas) horas diárias serão remuneradas com o adicional de
60% (sessenta por cento) e as subsequentes com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora
normal.
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ADICIONAL NOTURNO
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO
O trabalho noturno será pago com adicional de 35% (trinta e cinco por cento) incidentes sobre o valor da hora
diurna.
Parágrafo 1º O trabalho noturno é aquele executado entre as 22h00min (vinte e duas) horas de um dia e 05h00min
(cinco) horas do dia seguinte, sendo à hora, nesse período, composta de 52h30min (cinquenta e dois minutos e
trinta segundos).
Parágrafo 2º Prorrogada a jornada noturna, é devido o adicional noturno quanto às horas prorrogadas. (incide o
adicional noturno sobre horas laboradas após as 05:00 horas da manhã - § 5º, do art. 73 da CLT, Súmula 60 do
TST); (nova)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Para os empregados das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas que trabalhem em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, fica assegurado à percepção
do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por
cento), segundo a classificação em grau máximo, médio ou mínimo respectivamente, a incidir sobre o piso da
categoria.
Parágrafo 1º - A caracterização e a classificação da insalubridade, segundo as normas do ministério do Trabalho,
far-se-ão através de laudo elaborado por Médico do trabalho ou Engenheiro do Trabalho, devidamente registrados
no Ministério do Trabalho.
Parágrafo 2º - A eliminação do risco a saúde ou integridade física do empregado, inclusive decorrente do
fornecimento de equipamentos de proteção individual ou coletivo aprovados pelo órgão competente, exclui o
pagamento do respectivo adicional de insalubridade, mediante apresentação de novo laudo técnico.
Parágrafo 3º - A recusa ou reiterada inobservância do uso de equipamentos de proteção individual fornecido ao
empregado pelo empregador, enseja motivo para dispensa por justa causa.
Parágrafo 4º - O adicional de insalubridade é estipulado para remunerar um mês inteiro, nele já incluído os
repousos.
Parágrafo 5º - Por ocasião da cessação do contrato individual de trabalho, as Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas fornecerão ao Empregado, que tenha exercido suas funções nas condições do caput desta cláusula,
além, dos documentos exigidos por lei, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Caso haja prestação de serviços externos, fora do município para o qual foi contratado, será pago ao empregado
auxílio alimentação no valor mínimo de R$ 23,13 (vinte e três reais e treze centavos) por refeição, ressaltando-se
que o referido valor não integra a remuneração do mesmo para fins trabalhistas e previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO GRATUITO DE LANCHES
As Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas fornecerão gratuitamente, lanches para seus empregados
quando estes, em caráter excepcional, estiverem trabalhando em regime de horas extras. As Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas que não dispuserem de cantina ou refeitório deverão destinar um local em
condições de higiene a fim de que seus empregados possam lanchar.

Í
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OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - BEM ESTAR SOCIAL
Fica estabelecida a obrigatoriedade de cumprimento do benefício Bem-Estar Social, garantindo melhores condições
à categoria e concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida nas
condições a seguir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Conforme definido ficou estabelecido a contratação do plano OURO com as seguintes condições:

ASSISTÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES
BENEFÍCIOS
VALOR
PARCELAS
DESCRIÇÃO
Nascimento de filho(a) da
KIT NATALIDADE
R$ 450,00
empregada titular.
Afastamento por doença por
CESTA BÁSICA
R$ 500,00
1
período superior a 60 dias.
COMPLEMENTO DE
Afastamento por doença por
REMUNERAÇÃO POR
R$ 1.000,00
1
período superior a 90 dias.
AFASTAMENTO
Matrícula do(a) filho(a) em
REEMBOLSO CRECHE
R$ 600,00
1
creche particular.
Em caso de casamento do
CASAMENTO
R$ 900,00
1
titular.
APOSENTADORIA
R$ 2.000,00
1
Aposentadoria do titular.
Aquisição de material escolar
de filho(s) matriculado(s) em
REEMBOLSO MATERIAL
Até R$
1
escola particular no ensino
ESCOLAR
500,00
fundamental I (do 1º ao 5º
ano).
Assistência realizada por
profissionais enfermeiros por
ASSISTÊNCIA
WhatsApp ou plataforma
TELEORIENTAÇÃO - ALÔ
similar, para teleorientação a
SAÚDE
pacientes com ou sem
sintomas.
ASSISTÊNCIA
Disponibiliza apoio nutricional
NUTRICIONAL
ao titular por telefone.
Disponibiliza assistência
ASSISTÊNCIA FITNESS
“personal fitness” ao titular por
telefone.
Disponibiliza apoio psicológico
ASSISTÊNCIA
ao titular por telefone ou
PSICOLÓGICA
videochamada, priorizando a
saúde mental.
Disponibiliza orientação
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
jurídica on-line ao titular (chat
ou parecer).
CLUBE DE VANTAGENS
Rede nacional de descontos.

COBERTURAS SECURITÁRIAS PARA OS TRABALHADORES
BENEFÍCIOS
VALOR
DESCRIÇÃO
MORTE ACIDENTAL - MA
R$ 5.000,00
Morte do segurado em
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consequência exclusiva de
acidente pessoal coberto,
exceto se decorrente de
riscos excluídos.
Em caso de hospitalização
causada exclusivamente por
acidente pessoal coberto,
exceto se decorrente de
riscos excluídos.
Valores líquidos de Imposto
de Renda.

ASSISTÊNCIAS PARA AS EMPRESAS
BENEFÍCIOS
VALOR
PARCELAS
DESCRIÇÃO
Pagamento de rescisão de
empregado com no mínimo
REEMBOLSO DE
Até R$
1
sete anos de vínculo
RESCISÃO
2.000,00
empregatício ininterrupto em
regime CLT.
Verba para treinamento em
razão da admissão de
CAPACITAÇÃO
R$ 1.000,00
1
trabalhador acima de 60 anos
PROFISSIONAL
ou que tenha deficiência ou
estagiário.
LICENÇA-PATERNIDADE
R$ 450,00
1
Licença do empregado titular.
LICENÇA-MATERNIDADE
R$ 600,00
1
Licença da empregada titular.
AFASTAMENTO POR
Afastamento do titular por
ACIDENTE DE
R$ 1.500,00
1
acidente, superior a 30 dias.
EMPREGADO

COBERTURA SECURITÁRIA PARA AS EMPRESAS
BENEFÍCIOS
VALOR
DESCRIÇÃO
Reembolso de despesas com
pagamento de verbas
RESCISÃO TRABALHISTA
rescisórias, em consequência
EM CASO DE MORTE
Até R$ 2.000,00
exclusiva de morte acidental
ACIDENTAL
do segurado, exceto se
decorrente de riscos
excluídos.
PARÁGRAFO SEGUNDO
I.
O Empregador receberá por e-mail um usuário e senha para acesso ao Portal do Cliente. Toda movimentação
de empregados será feita diretamente pelo portal, ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas ativas, certificados, bem
como demais informações do benefício estarão disponíveis pelo portal, que deverá ser acessado pelo endereço:
www.centraldosbeneficios.com.br/portal.
II.
O Manual de Orientações e Regras, que estabelece os critérios para utilização dos benefícios desta cláusula,
estará disponível no acesso de cada empregador pelo portal.
III.
Para direito ao benefício o empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R$ 22,45 (vinte
e dois reais e quarenta e cinco centavos) por empregado. O empregador ainda se compromete a arcar
mensalmente com o custo integral do referido benefício para cada um dos seus empregados, sendo vedado
qualquer desconto do mesmo.
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IV.
O Empregador deverá efetuar o pagamento, através de boleto bancário enviado previamente pela
Administradora por e-mail, até o dia 10 do mês subsequente à inclusão do empregado para exercício do benefício.
V.
Eventuais alterações na tabela contratada bem como reajuste do benefício, quando houver, serão válidas a
partir no mês subsequente ao registro de novo instrumento coletivo ou por termo aditivo a esta CCT.
PARÁGRAFO TERCEIRO
I – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dados dos empregados: NOME
COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO EMPREGADO, E-MAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo os
empregados admitidos e ou demitidos. Sendo a vigência iniciada no próprio mês do envio destes dados.
III - Para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão para envio da planilha caia em finais de semana ou
feriados, o envio deverá ser antecipado para o último dia útil que anteceda o dia 25.
IV – Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazo estipulado, não será possível
efetuar alterações no boleto e vigência do benefício.
PARÁGRAFO QUARTO
I - Para garantia das coberturas e assistências contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador
deverá proceder ao pagamento do valor estipulado para a garantia do benefício.
II - No caso de trabalhadores afastados antes do início do Bem-Estar Social, o Empregador fica isento da
obrigatoriedade de inclusão até que este retorne às suas atividades.
III - No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no referido benefício, o Empregador continua
responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos.
IV - Caso o empregado tenha trabalhado no mínimo um dia, ele ficará ativo no benefício até o último dia do mês,
sendo assim, o nome dele constará no boleto de vigência referente ao mês coberto, lembrando que o Empregador
deverá informar a demissão no prazo correto.
V - O presente benefício, aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo
elas: contrato de trabalho por tempo indeterminado, por prazo determinado, incluindo período de experiência,
temporário e outros.
VI - Todos os empregados receberão um Certificado Individual expedido pela seguradora contratada, o mesmo
estará disponível no Portal do Cliente.
PARÁGRAFO QUINTO
I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original acarretará
a suspensão de todos os empregados no benefício.
II - Após a quitação de todas as pendências, o empregador deverá dar novo aceite no termo de adesão e assim
encaminhar através dos meios disponíveis a relação de empregados atualizada para reinclusão, e eles serão
incluídos com nova data de vigência.
III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador será responsável pelos custos advindos da
necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos meses em que o
empregado não esteve ativo no benefício, a título de indenização.
IV - Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado,
por descumprimento desta CCT, o que não isenta o empregador da quitação de pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO SEXTO
I – Os empregadores que oferecem os mesmos benefícios previstos nesta cláusula aos seus empregados por meio
de outro prestador contratado, ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta
cláusula, desde que fique comprovado, que a empresa contratada garanta o pagamento dos benefícios e vantagens
previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e desde que, não sejam inferiores e/ou em menor quantidade dos
que lá estão elencados. Sendo ainda necessário comprovação anual da permanência dos empregados no benefício
contratado.
II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-mail:
sitratuh@sitratuh.org.br, cópia do contrato ou proposta com o prestador de serviço, a relação dos empregados que
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR002102/2022

6/16

25/01/2022 13:00

Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

88

utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto pago ao prestador com autenticação bancária legível e demais
documentos que possam comprovar quaisquer ônus aos trabalhadores.
PARÁGRAFO SÉTIMO
O empregador deverá ler e dar seu aceite ao Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente no ato da
contratação ou da recontratação deste benefício. O aceite das condições do mesmo é obrigatório devido à natureza
desta CCT.
PARÁGRAFO OITAVO
I - Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo empregador, o empregador
configurar-se-á inteiramente como responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas nesta cláusula, quando
da ocorrência de tais eventos, bem como, permanece regularmente responsável pelo descumprimento da presente
CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.
II - Em virtude do descumprimento e manifesta lesão ao direito coletivo dos empregados, o empregador fica
obrigado a indenizar o empregado em 10% (dez por cento) do valor total de todos os eventos cobertos, devendo
ainda este valor ser multiplicado pelo número de empregados, sem prejuízo da aplicação da cláusula de penalidade
prevista nesta convenção.
PARÁGRAFO NONO
Fica facultado às Instituições empregadoras conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos
empregados o valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos
empregados, fazendo constar no contracheque deles, conforme estipulado no parágrafo segundo da cláusula “PISO
DA CATEGORIA” da CCT vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

I. Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em
decorrência do presente benefício, por estar previsto em CCT, que é um instrumento coletivo dotado de força
legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base legal “o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo 7°, inciso II, da LGPD.

II. Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de contratos
específicos pela administradoracom o fito de dar cumprimento à obrigação legal trabalhista constante na
CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal “necessidade de execução de contrato ou procedimentos
preliminares relacionados a contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD).

III. As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a tratar
referidos dados sob a égide da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais direitos
fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme previsto no art. 2º da referida lei.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TESTE ADMISSIONAL
A realização de testes práticos operacionais não poderá ultrapassar 08 (oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ANOTAÇÃO NA CARTEIRA PROFISSIONAL
As Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas ficam obrigadas a anotar na carteira de trabalho a função
efetivamente exercida pelo empregado, observando a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
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O contrato de experiência fica suspenso à concessão do benefício previdenciário, completando-se o tempo nele
previsto após a cessação do benefício referido.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO

01 O pagamento das verbas salariais e indenizatórias constantes do TRCT será efetuado no
ato da assistência, em moeda corrente, cheque visado ou depósito em conta bancária;
02 Termo de Rescisão Contratual em 4 vias;
03 CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente atualizada;
04 Carta de Demissão em 3 vias (aviso prévio, pedido de demissão ou dispensa por justa
causa);
05 Extrato analítico do FGTS ou para fins Rescisórios, emitido pela CNS/CEF, e guias de
recolhimento e RE comprovando valores não disponíveis em extrato;
06 GRFC - Guia de Recolhimento da multa sobre o FGTS;
07 Comunicado de Dispensa (CD) para fins de Seguro-Desemprego (exceto na
aposentadoria, dispensa por justa causa e pedido de demissão);
08 Atestado de Saúde Ocupacional/Demissional;
09 Atos constitutivos e alterações ou documento de representação da empresa;
10 Comprovação do pagamento das férias dos períodos anteriores à data de demissão ou
documentos que comprovem a perda do período;
11 Comprovações dos descontos efetuados na rescisão (adiantamento, falta, etc);
12 Apresentação das guias de recolhimento do Imposto Sindical Profissional e Patronal dos 2
anos anteriores à data de desligamento do empregado;
13 RAIS do ano-base imediatamente anterior;
14 Documento demonstrativo das parcelas variáveis, consideradas para o cálculo dos valores
pagos na Rescisão – (Ficha Financeira, Recibo de Salário etc).
Parágrafo único A falta dos documentos solicitados ensejará a recusa na prestação dos serviços de homologação,
ciente o empregador de que o atraso no pagamento das verbas rescisórias o sujeitará à multa prevista no artigo 477
parágrafo 8ª da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA
O empregado das Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas dispensado sob alegação da prática de falta
grave, deverá ser avisado do fato por escrito e contra recibo indicando o fundamento de sua decisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO
As partes acordam que as rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01(um) ano de trabalho,
continuarão a ser realizadas obrigatoriamente com a assistência da Entidade Profissional, na intenção de garantir a
segurança jurídica às partes.
Parágrafo único: A obrigação de cumprir o presente procedimento é da empregadora, que em caso de
descumprimento, estará sujeita a multa no valor de meio piso salarial da categoria, em favor da entidade sindical
dos empregados, além de nulidade do ato de entrega de guias e pagamento oriundos da rescisão, por
inobservância da formalidade prevista à categoria, restando possível ao empregado, por meio da assistência jurídica
da Entidade Profissional, pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer as penalidades
revertidas a ele, por descumprimento da CCT.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFERÊNCIA ON LINE
Dentro da base territorial, excetuando o Município onde está localizada a sede da Entidade Profissional, haverá a
conferência prévia das rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a 01(um) ano de trabalho, que serão
realizadas à distância (via email), obrigatoriamente, na intenção de garantir a segurança jurídica às partes.
Parágrafo 1 º - Para a conferência prévia as Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas devem enviar a
Entidade Profissional, através de email, os documentos obrigatórios listados na cláusula 18, com antecedência de
até 5 (cinco) dias da data final para pagamento, e aguardar o resultado da conferência com a autorização, por parte
da entidade sindical profissional, para entrega da documentação da rescisão para o empregado.
Parágrafo 2º - Junto ao envio da documentação necessária para homologação deverá ser enviado pela Instituição
beneficente, religiosa e filantrópica telefone e endereço eletrônico do empregado rescindido, visto que ao término da
conferência, as partes, empregado e empregador, serão informados da conformidade dos documentos e autorizados
a concretizar a dispensa.
Parágrafo 3º - O setor de conferência responderá em até 2 (dois) dias do recebimento da documentação, ou seja,
dentro do prazo para entrega dos documentos e pagamento. Ao concretizar a dispensa, a Instituição beneficente,
religiosa e filantrópica deve encaminhar copia digitalizada do TRCT assinado pelas partes ao setor de conferência,
através de email.
Parágrafo 4º - Havendo irregularidades na conferência prévia, será informado à Instituição beneficente, religiosa e
filantrópica, que, se tratando de situação não impeditiva, terá até 10 dias corridos para sanar a ressalva e comprovála por email ao Sindicato Profissional e ao empregado. Tratando-se de quesitos impeditivos para concretização da
dispensa, a empresa terá 2 (dois) dias, após o recebimento da ressalva em sede de conferencia previa, para
solucionar a situação e retornar com a documentação ao Sindicato Profissional, para que, depois de sanado, esteja
autorizado entregar a documentação da rescisão para o empregado.
Parágrafo 5º - Os valores devidos na rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou
em espécie ou por cheque administrativo. Caso o pagamento seja feito em espécie ou por cheque administrativo
nas hipóteses de conferencia previa, o empregador deve enviar recibo do empregado ao setor competente, pelo
email.
Parágrafo 6º - O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data em que houver a comunicação do
desligamento ao empregado. Caso haja assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará
como data de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e a homologação não será realizada quando o aviso
refletir assinatura não correspondente a data de sua concessão.
Parágrafo 7º - Conforme artigo 477, §6º, CLT, alterada pela Lei 13.467/17, a entrega ao empregado de documentos
que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a
partir do término do contrato. Entende-se por termino do contrato no aviso prévio indenizado, o ultimo dia trabalho,
para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas rescisórias e entrega de documentação no ato da
homologação.
Parágrafo 8º - A convocação do empregado para comparecer à Instituição beneficente, religiosa e filantrópica para
quitação das verbas rescisórias deve ser feita por escrito, com indicação do local, data e horário. O comparecimento
do empregado se dará a partir do aceite da conferência, e este não estará obrigado a comparecer, caso o
procedimento de conferencia não tenha sido observado ou se realizado, não estiver em conformidade. Caso o
procedimento de conferência não tenha sido requerido pela empresa, o empregado fará jus à multa por atraso de
pagamento e entrega da documentação prevista no art. 477 da CLT.
Parágrafo 9º - A obrigação de cumprir o presente procedimento é da empregadora, que em caso de
descumprimento, estará sujeita a multa de meio piso salarial em favor da entidade sindical dos empregados,
além de nulidade do ato de entrega de guias e pagamento oriundos da rescisão, por inobservância da formalidade
prevista à categoria, restando possível ao empregado, por meio da assistência jurídica do Sindicato Profissional,
pleitear direitos que por ventura não tenham sido pagos e requerer as penalidades revertidas a ele, por
descumprimento da CCT.

AVISO PRÉVIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
O empregado das Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas despedido fica dispensado do cumprimento do
aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR002102/2022
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trabalhados.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO/DESVIO DE FUNÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - EMPREGADO SUBSTITUTO
Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o empregado substituto fará jus ao
salário do empregado substituído.

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ALISTAMENTO MILITAR
A partir da data do conhecimento de sua incorporação ao serviço militar, o empregado gozará de estabilidade no
emprego até 30 (trinta) dias após a baixa no referido serviço, devendo dar ciência do fato ao empregador no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTABILIDADE NA PRÉ-APOSENTADORIA
Serão garantidos o emprego e o salário ao trabalhador que contar mais de 05 (cinco) anos de serviço prestado ao
mesmo empregador, nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederem a data em que adquire o direito à
aposentadoria voluntária, mediante comprovação pelo empregado por certidão fornecida pelo INSS, sob pena de
não gozar do benefício. Adquirido o direito e não usufruído, extingue-se a garantia.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
DURAÇÃO E HORÁRIO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - JORNADA 12X36. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. CONTRATO
INTERMITENTE.
Fica assegurada a possibilidade das Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas e o sindicato laboral
firmarem acordo coletivo de trabalho para compensação de jornada e realizar a respectiva assembleia na qual o
documento será votado. Para a adoção do Acordo mencionado nesta cláusula as Instituição beneficente, religiosa e
filantrópica deverão observar as seguintes condições:
I - Apresentar ao Sindicato Patronal e ao Sindicato dos Empregados requerimento manifestando expressa intenção
de adotar ACORDO, fazendo acompanhar referido requerimento de:
a) relação com nome, nacionalidade, estado civil, função/cargo, número da CTPS e data de admissão dos seus
empregados, que deverão estar em situação regular perante o sindicato dos empregados;
b) apresentar ao sindicato dos empregadores certificado de regularidade de situação perante o sindicato patronal;
c) A falta do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ou a inobservância de qualquer das condições nele previstas
torna irregular a prática de qualquer acordo de compensação de jornada e implicando no pagamento como
extraordinárias das horas extraordinárias trabalhadas além dos limites legais, sujeitando os responsáveis às penas
da lei.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - REUNIÕES
As reuniões que exigirem a presença do empregado deverão ser realizadas durante a jornada de trabalho e, quando
realizadas fora do horário de expediente, as horas correspondentes à duração da reunião e aquelas em que o
empregado ficar a disposição serão remuneradas com os adicionais de horas extras previstos nesta CCT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - INTERRUPÇÕES DO TRABALHO
As interrupções do trabalho por responsabilidade da Instituição beneficente, religiosa e filantrópica ou caso fortuito,
não poderão ser descontadas ou compensadas posteriormente.
Parágrafo Único: Quando o empregado for dispensado, em dia normal de trabalho, por ato unilateral da Instituição
beneficente, religiosa e filantrópica, esta não poderá exigir a compensação ou reposição das horas não trabalhadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - BANCO DE HORAS
É facultada aos empregadores abrangidos pelo presente instrumento a implantação de banco de horas,
estabelecido no §2º do art. 59 da CLT, em que o excesso de horas em um dia será compensado pela
correspondente diminuição em outro dia a ser determinado pelo empregador.
Parágrafo 1º - O banco de horas de que trata a presente cláusula será através de acordo individual, desde que a
compensação ocorra no período máximo de 12 (doze) meses após este período será mediante acordo coletivo de
trabalho.
Parágrafo 2º - Caso não haja compensação das horas no período de doze meses estas serão pagas como
extraordinária com os adicionais previstos nesta CCT o mesmo ocorrendo caso haja rescisão de contrato de
trabalho.

CONTROLE DA JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO
As Instituição beneficente, religiosa e filantrópica, independentemente do número de empregados, ficam obrigadas a
utilizar livro ou cartão-ponto ou cartão mecanizado para o controle do horário de trabalho extraordinário.
PARAGRAFO PRIMEIRO: as instituições poderão adotar também sistemas alternativos eletrônicos de controle de
jornada de trabalho, nos termos dos arts. 2° e 3° da Portaria n° 373, de 25/11/2011, sem prejuízo do disposto no art.
74, §2°, da CLT, que determina o controle de jornada por meio manual, mecânico ou eletrônico.
PARAGRAFO SEGUNDO: os sistemas alternativos eletrônicos deverão estar disponíveis no local de trabalho,
permitir a identificação de empregador e empregado e possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica
e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado.
PARAGRAFO TERCEIRO: Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir:
I- restrições à marcação do ponto;
II- marcação automática do ponto;
III- exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e
IV- a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE E
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VESTIBULANDO
A Instituição beneficente, religiosa e filantrópica abonará as faltas do empregado estudante e vestibulando para
realização das provas em cursos oficiais, assim como em concursos vestibulares, mediante comunicação com 72
(setenta e duas) horas de antecedência.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS COLETIVOS E INDIVIDUAIS
O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo feriado ou dia de
compensação de repouso semanal.

REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS
O empregado que rescindir espontaneamente o contrato de trabalho e contar com quinze ou mais dias de serviço
terá direito à indenização de férias proporcionais, à razão de 1/12 (um doze avo) da respectiva remuneração
mensal, por mês completo de trabalho ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - LOCAL PARA A REFEIÇÃO
A Instituição beneficente, religiosa e filantrópica deverá manter local adequado para a refeição dos trabalhadores,
bem como refrigeração e forma de aquecimento dos alimentos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ASSENTO NO LOCAL DE TRABALHO
As Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas ficam obrigadas a manter assentos para serem utilizados
pelos empregados durante os intervalos que os serviços permitirem.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ÁGUA POTÁVEL / PRODUTOS DE HIGIENE / VESTIÁRIO
a) A Instituição beneficente, religiosa e filantrópica é obrigada a fornecer aos empregados água potável;
b) A Instituição beneficente, religiosa e filantrópica manterá local apropriado para guarda de objetos de uso pessoal,
observando as disposições da NR. 24 da Portaria 3214 no tocante as condições sanitárias e de conforto no local de
trabalho.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INSTRUMENTOS DE
TRABALHO
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Serão fornecidos gratuitamente ao trabalhador quando exigidos por lei ou pelo empregador, todos os equipamentos
de proteção individual, bem como uniformes, calçados e instrumentos de trabalho.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ATESTADO MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Observada a legislação previdenciária em vigor, as empresas concordam em aceitar os atestados médicos e
odontológicos fornecidos por médicos/dentistas credenciados da rede de saúde pública e privada e que tenham por
finalidade a justificação de ausência ao trabalho por motivo de doença, devendo a empresa ser avisado em até 48
(quarenta e oito) horas do fato e devendo para tal ser apresentado o atestado no retorno ao trabalho.

RELAÇÕES SINDICAIS
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - AVISOS E COMUNICAÇÕES
As Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas com mais de 10 (dez) empregados destinarão local apropriado
para a colocação de quadro de avisos e comunicações de interesse geral da categoria, vedada qualquer publicação
suscetível de prejudicar a normalidade das relações entre a empresa e seus empregados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS
Assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais às Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, após prévia
autorização das mesmas, nos intervalos destinados à alimentação e descanso para o desempenho de suas
funções, vedado a divulgação de matéria político-partidária.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS
As Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas liberarão dirigentes sindicais efetivos e suplentes da Entidade
Profissional, sem prejuízo do salário até 15 (quinze) dias por ano, para representar a categoria em congressos,
cursos, assembleias ou encontro dos trabalhadores, desde que previamente solicitado por escrito pelo Presidente
da entidade, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - GUIAS DE RECOLHIMENTO
O Sindicato Profissional, fornecerá para as Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, guias ou boletos para
recolhimento das importâncias devidas.
Parágrafo único - As Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, conforme § 2º do artigo 583 da CLT,
emitirão a Entidade Profissional o comprovante de depósito da contribuição sindical, acompanhada de relação
nominal dos empregados, indicando a remuneração que serviu de base para o desconto, até o décimo dia
subsequente ao recolhimento do respectivo valor no estabelecimento bancário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TAXA NEGOCIAL PATRONAL

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR002102/2022

13/16

25/01/2022 13:00

Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

95

Fica estabelecida, em conformidade ao artigo 513, alínea “e”, artigo 611-A, respectivamente da Consolidação das
Leis do Trabalho, que concede prerrogativa aos sindicatos para impor contribuições a todo aquele que participa da
categoria econômica por ele representado, e em cumprimento à deliberação da Assembleia Geral, órgão máximo e
supremo do Sindicato Patronal; ao artigo 7º, XXVI, artigo 8º, IV e VI, artigo 146, II e artigo 149, Caput, todos eles da
Constituição Federal, a Taxa Negocial Patronal para todas as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas,
criadas sob natureza jurídica como associações privadas, fundações privadas e organizações religiosas, todas sem
fins lucrativos em favor do sindicato patronal.
Parágrafo 1º - As Instituições que não têm empregados, desde que apresentem obrigatoriamente ao SINIBREF a
cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) negativa, recolherão três parcelas anuais, sendo cada uma
no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) com vencimentos em 15/02/2022, 15/06/2022 e 15/10/2022.
Parágrafo 2º - As Instituições que possuem folha de pagamento até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais) recolherão três parcelas anuais, sendo cada uma no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com
vencimentos em 15/02/2022, 15/06/2022 e 15/10/2022.
Parágrafo 3º - As instituições que tem empregados e que possuem folha de pagamento superior ao valor de R$
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão as taxas negociais patronais nas datas de vencimento de
15/02/2022, 15/06/2022 e 15/10/2022 sendo calculadas pelo percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto
da folha de pagamento do mês anterior a data de vencimento.
Parágrafo 4º - Fica convencionado que em nenhuma hipótese, a Instituição recolherá as taxas negociais patronais
com valor inferior a R$ 170,00 (cento e setenta reais).
Parágrafo 5º - As guias poderão ser geradas no site do SINIBREF INTER (http://www.sinibrefinterestadual.org.br/);
por solicitação através dos telefones: (061) 3468-5746/(34)3277-0400 ou pelo e-mail: financeiro@sinibref.org

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL
Em cumprimento ao deliberado pelos empregados da categoria na Assembleia extraordinária, as empresas
descontarão mensalmente de todos os seus empregados, abrangidos pela presente Convenção Coletiva de
Trabalho, a importância equivalente a 0,75% (zero por cento e setenta e cinco centésimos), a incidir sobre o salário
base, tendo como limite máximo para base de desconto, o valor previsto no IV grupo do salário mínimo regional de
Santa Catarina R$ 1.621,00 a título de Custeio Sindical Profissional, recolhendo as respectivas importâncias em
favor do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e de Turismo e Hospitalidade
da Grande Florianópolis, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do desconto, em boleto bancário, fornecido
pelo mesmo.
§1º A empresa que não receber o boleto deverá retirá-lo na sede do SITRATUH/FLORIANÓPOLIS ou solicitá-lo
através do telefone (048) 3952-0305 ou email sitratuh@sitratuh.org.br
§2º O recolhimento do CUSTEIO SINDICAL PROFISSIONAL efetuado fora do prazo mencionado no caput acima,
será acrescido da multa de 10% (dez por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
DIREITO DE OPOSIÇÃO Será garantido ao empregado não sindicalizado o direito de oposição ao desconto da
Contribuição desde que o faça de próprio punho, pessoalmente, munido de documento de identificação e CPF, até
o dia 10 no mês previsto para o desconto, conforme deliberação da Assembléia Geral.
§1º Oposição levada a efeito mediante listas, mesmo enviadas ao Sindicato profissional através de cartório, serão
consideradas desacato à Assembleia §2º Geral e nulas de pleno direito, na forma do art. 9º da Consolidação das
Leis do Trabalho.
§3º As empresas enviarão ao Sindicato Profissional, até o dia 30 do mês subsequente ao do desconto, a relação
dos empregados contribuintes.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - FORNECIMENTO RAIS
Sempre que solicitado as Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas fornecerão cópia da RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais) a Entidade Profissional até 10 dias após a transmissão da mesma para a Secretária
de Trabalho – Ministério da Economia. A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto nº
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76.900, de 23/12/75 é obrigatória, sendo que o empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à
multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, reconhece como legítimos os
Acordos Coletivos de Trabalho celebrados em separado, entre o Sindicato Profissional e as Instituições cujas
peculiaridades exigirem tal situação. Fica assegurada para tais Acordos a aquiescência do SINIBREF – INTER com
a sua assinatura e a comprovação do cumprimento da Cláusula Taxa Negocial Patronal.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - PENALIDADES
Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento normativo e/ou outros benefícios,
das obrigações de dar e fazer tais como: vale-transporte, 13° salário, vale-alimentação, concedidos pelo
empregador em correlação com seus empregados fica este obrigado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por
cento) do piso salarial da categoria em favor do empregado prejudicado.
Parágrafo primeiro: Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas (desconto de mensalidades,
contribuição negocial solidária – cns, taxa negocial patronal, fornecimento da RAIS, fornecimento do CAGED,
liberação do dirigente sindical, benefícios de seguro de vida, plano odontológico, bem estar social e outros) do
presente instrumento normativo que inviabilizem e/ou interfiram na organização sindical fica esta obrigada ao
pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado pelo número de
empregados, em favor da Entidade Sindical prejudicada.
Parágrafo Segundo: Presume-se prejudicada a Entidade Sindical quando do descumprimento das cláusulas
previstas na presente Convenção que inviabilizem ou interfiram na organização sindical, principalmente aquelas que
tratem sobre benefícios concedidos a categoria e administrados pela Entidade Sindical, bem como, aquelas que
omitam informações e/ou deixem de repassar ou cumprir obrigações legais.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - RENOVAÇÃO CCT
Ficam mantidas as conquistas dos empregados em instituições beneficentes, religiosas, assistenciais e filantrópicas
do estado de Santa Catarina previstas nas CCTs anteriores, restando sustentada a aplicação de todas as normas
coletivas preexistentes até assinatura de nova norma coletiva, podendo estas ser ampliadas em seu alcance e
conteúdo, ficando vedada a supressão.

ANESIO SCHNEIDER
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E DE TURISMO E
HOPITALIDADE DA GRANDE FLORIANOPOLIS

ELAINE PEREIRA CLEMENTE
PRESIDENTE
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS

ANEXOS
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ANEXO I - ATA
Anexo (PDF)
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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FASE DE PLANEJAMENTO DA
CONTRATAÇÃO
Documentos de habilitação

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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SEÇÃO 1

DIÁRIO OFICIAL

N°132 TERÇA-FEIRA, 13 JUL 1999

XLII - CASA DOS VELHINHOS DE SÃO PEDRO, com sede na cidade de São Pedro, Estado de São

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1999

Paulo, portadora do CNPJ n9 44.820.06610001-01 (Processo MJ
Credencia o Centro Universitário Sant'Anna, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. '84, inciso
IV, da Constituição, de acordo com o disposto no art. 9 ° , § 2° , da Lei n ° 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, coma redação dada pela Lei n ° 9.131, de 24 de novembro de 1995, no artigo 46 da Lei n °
9.649, de 27 de maio de 1998, no Decreto n ° 2.306, de 19 de agosto de 1997, e lendo em vista o
Processo n° 23033.000722/90-30, do Ministério da Educação,

n° 11640198-25);

XIV - CAPP - CENTRO ASSOCIATIVO DE ATIVIDADES PSICOFÍSICAS PATRICK, com sede na
cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, portador do CGC 80.633,357/0001-46 (Processo MJ a °
16.799198-08);

n°

XV - CENTRO DE CULTURA E BIBLIOTECA PCIBLICA DE MELOS, com sede na cidade de General
Câmara, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC na 91.899.997/0001-19 (Processo MI na
29.200196-81);
XVI - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO TRABALHO, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador do CNPJ na 31.607.92210001-95 (Processo MI na
18.429191-85);

DECRETA:

Art. 1 11 Fica credenciado, pelo prazo de três anos, por transformação das Faculdades
Integradas Sant'Anna, o Centro Universitário Sant'Anna, mantido pelo Instituto Santanense de
Ensino Superior, ambos com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2 ° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho

5

de 1999; 178 ° da Independência e 111 ° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patrício

XVII - COMUNIDADE ESPÍRITA CRISTÃ MARIA CLARA, com sede na cidade de Osasco, Estado de
São Paulo, portadora do CGC n°60.551.660/0001-92 (Processo MJ na 26.230197-16);
XVIII- CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO DE AREADO,
com sede na cidade de Arcado, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n° 18.627.93510001-68
(Processo MJ n° 14.923198-56);
XIX - CORAL CAMARGO GUARNIERI DE POÇOS DE CALDAS, com sede na cidade de Poços de
Caídas, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n a 21.42110210001-50 (Processo Mi n a 13 703/9733);
XX - CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FRAIBURGO, com sede na cidade de Ëraiburgo,
Estado de Santa Catarina, portador do CGC na 83.214.478/0001-41 (Processo Ml n° 11.727198.10);
XXI - CORPO DE PATRULHEMOS MIRINS DE SANTO ANDRÉ, com sede na cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, portador do CGC na 44.185.817/0001-57 (Processo MJ n 1 17.106198-87);

DECRETO DE 12 DF JULHO DE 1.999
1.

Declarp de ufihidáde públíta a'Assist6ncia Social Santa
Teresinha, com sede iia' 1 cidde de Campina
Grande/PB, e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXI,
da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts 1 1 da Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935, e 1° do
Decreto n1 50.517,dc2de maio de 1961,
DECRETA:
Art. 12 São declaradas de utilidade pública federal as seguintes instituições:
1 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TERESINHA, com sede na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba, portadora do CGC n°08.856.50210001-20 (Processo MI n°20.948/98-61);
II - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAAPORÃ, com sede na cidade de Caaporã, Estado da Paraíba,
portadora do CNPJ n° 10.733.17810001-03 (Processo MI n°22.086/97-30);

XXII - CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA BOM PASTOR, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC na 20.969.812/0001-57 (Processo Mi na
16.895/98-93);
XXIII - FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CNPJ n°29.262.052/0001-18 (Processo
MJn°4.052/99-06);
XXIV - FUNDAÇÃO "VALE DO PARANAPANEMA", com sede na cidade de Cobrado, Estado do
Paraná, portadora do CNPJ na 77.251.54410001-50 (Processo MJ n' 14.272/97-69);
XXV - HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA, com sede na cidade de
Imarui, Estado de Santa Catarina, portador do CNPJ n° 84.203.13210001-00 (Processo Mi na 19.685/9857),
XXVI - INTEGRAR - INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E
REABILITAÇÃO, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, portadora do CNPJ a°
71.558.64710001-81 (Processo MJ mi 13.348197.93);
XXVII - JUVENTUDE CATÓLICA DE MARILIA, com sede na cidade de Manha, Estado de São Paulo,
portadora do CGC ri' 52.061.73610001-73 (Processo MJ n° 11.487197-19);

III- ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, com sede na cidade
de Itararé, Estado de São Paulo, portadora do CGC n° 50.058.114/0001.60 (Processo MI a° 28.632/9610);

XXVIII - LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES, com
sede na cidade de Presidente Bernardes, Estado de São Paulo, portador do CGC mi 49.847.197/0001-98

IV - ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL VIDA, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, portadora do CNPJ n°42.773.069/0001-06 (Processo MJ n° 19.726198-32);

XXIX - LAR ESPÍRITA PAULO DE TARSO, com sede na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas

Y - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE RIO BRANCO DO SUL,
com sede na cidade de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, portadora do CGC n° 80.841.430/0001-75
(Processo Ml n° 19.467198-86);

XXX - LEGIÃO MIRIM DE SÃO , MANUEL, com sede na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo,

VI- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE JAGUAPITÃ, com sede
na cidade de Jaguapitã, Estado do Paraná, portadora do CNPJ n° 77.238,37610001-63 (Processo MJ n°
14.450198-04);
VII - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE MARMELEIRO, com
sede na cidade de Marmeleiro, Estado do Paraná, portadora do CGC n°77.610.566/0001-60 (Processo Ml
n° 18.180198-75);
VIII- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RAUL SOARES, com
sede na cidade de Raul Soares, Estado de Minas Gerais, portadora do CNPJ ri' 19244.10210001-80
(Processo MJ na 17.334198-10);
IX - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBIRATÃ, com sede na
cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, portadora do CGC na 78.688.58710001-60 (Processo MJ na
4.967198-03);
X - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA "LUCIANO STENCEL",
com sede na cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, portadora do CGC na 76.022.029/0001-36
(Processo MJ n° 16.593195-8 1);
XI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DA SÍNDROME DE DOWN, com sede na cidade de São
José, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC na 85.306.991/0001-98 (Processo Mi na 18.909/9796),
XII - ASSOCIAÇÃO MACAENSE DE APOIO AOS CEGOS, com sede na cidade de Macaé, Estado do
Rio de Janeiro, portadora do CNPJ na 36 292 639/0001-35 (Processo MI n°4 444196-13);

(Processo Mi n°25.146197-76);

Gerais, portador do CGC n°21.140.645/0001-08 (Processo Mi n°12.471/98-03);

portadora do CGCn° 51.516.037/0001-08 (Processo MJ j0 25.491197-64);

XXXI. SERVIR - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DO MENOR, com sede na cidade de Januíria, Estado
de Minas Gerais, portador do CNPJ n°21.347.075/0001-13 (Processo Mm mi 11.185/98-31);
XXXII - SOCIEDADE E CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA, com sede na cidade de Lins.
Estado de São Paulo, portadora do CGC n°51.505.972/0001-79 (Processo MI ré 21.684197-46);
XXXIII. SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE SOUSA, com sede
na cidade de Sousa, Estado da Paraíba, pórtadora do CGC mi 09.511.94010001-10 (Processo Mi ri°
77.799177);
XXXIV - SOCIEDADE PROTETORA DO MENOR DE NHANDEARA - SOPROMEN, com sede na
cidade de Nhandeara, Estado de São Paulo, portadora do CNPJ n° 51.355.394/0001-31 (Processo MI mi
3.090/99.51);
XXXV. UNIÃO MADER - CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIAL, com sede na cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, portador do CNPJ na 59.051.25010001.01 (Processo MJ n°4.646/99-72).
Art. 2' As entidades de que trata este Decreto ficam obrigadas a apresentar ao Ministério da
Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços que houverem prestado à
coletividade no ano anterior, devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e despesa realizada
no período, ainda que não tenham sido subvencionadas, conforme preceitua o art. 52 do Decreto mi
50.5 17, de 1961, e aLei n°91, de 1935.
Art. 31 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 12 de

julho

de 1999; 178 2 da Independência e 111 2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:
Natureza Jurídica:
MEI:
Porte da Empresa:

29.262.052/0002-07
DUNS®: 911452431
FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS
FENEIS
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2022
ASSOCIAÇÃO PRIVADA
Não
Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 30/05/2022 20:57
CPF: 804.017.670-00
Nome: THIEGO RIPPEL PINHEIRO

15/11/2022
16/06/2022
16/11/2022
25/07/2022
29/06/2022
30/04/2023

1 de

Ass: ____________________________________________________________________________________________

1

30/05/2022 21:50
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

29.262.052/0002-07
FILIAL

DATA DE ABERTURA

09/03/1994

NOME EMPRESARIAL

FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

FENEIS

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R ALBITA

144

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

30.310-160

CRUZEIRO

BELO HORIZONTE

MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

FINANCAS@MG.FENEIS.ORG.BR

(31) 3225-0088

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/05/2022 às 21:49:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 30/05/2022 20:59:23
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS
SURDOS
CNPJ: 29.262.052/0002-07
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

122

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/05/2022 às 21:02) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 29.262.052/0002-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
6295.5B15.AAA7.8349 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 30/05/2022 as 21:02:29

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/05/2022 às 12:39) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF nº 252.956.676-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
6296.369C.95D9.F548 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 31/05/2022 as 12:39:08
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Gonçalves Dias, Nº 1260 - Bairro Funcionários - CEP 30140-096 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 6º

CONTRATO Nº 181/2021
GECONT/CONTRAT
CT. nº. 181/2021 (SIAD nº. 9288117)

CONTRATO
de prestação de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, que entre si
celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e a
FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS FENEIS.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com
sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida Afonso Pena, nº. 4.001, CNPJ nº. 21.154.554/0001-13, doravante
denominado TRIBUNAL, neste ato representado pela Juíza Auxiliar da Presidência, ROSIMERE DAS GRAÇAS DO
COUTO, conforme delegação de competência que lhe foi atribuída pela Portaria TJMG nº. 4.874/PR/2020, de 03 de
julho de 2020 e alterações posteriores, e a FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS
SURDOS - FENEIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Albita, nº. 144, Bairro Cruzeiro, CNPJ nº.
29.262.052/0002-07, representada por seu Diretor Presidente, ANTÔNIO CAMPOS DE ABREU, CPF nº. 252.956.67634, a seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato decorrente do Processo SISUP nº. 545/2021 –
Processo SIAD nº. 449/2021 - Dispensa de Licitação nº. 030/2021, com fundamento no inciso XX do art. 24 da Lei
Federal nº. 8.666/1993 e alterações posteriores, sujeitando-se ambas as partes à Lei Estadual nº. 13.994/2001
regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e alterações posteriores, além das demais disposições legais
aplicáveis e às seguintes cláusulas e condições:
DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo e suporte
operacional, de forma contínua, compreendendo as atividades de autuação de peças de processo, numeração e rubrica de
folhas, confecção de capa para os autos e perfuração de papéis e documentos, nas dependências do TRIBUNAL,
localizadas na Capital e na Comarca de Uberlândia, nos termos dos Anexos abaixo relacionados, bem como da proposta
da CONTRATADA, partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.
ANEXO I – QUADRO INICIAL DE OCUPAÇÕES;
ANEXO II – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
ANEXO III – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS;
ANEXO IV – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO;
ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA.
1.1. Os serviços serão desenvolvidos por portadores de deficiência auditiva.
1.1.1. A comunicação com os portadores de deficiência auditiva será realizada pelos intérpretes, Coordenadores, que
dominem a Língua Brasileira de Sinais.
1.1.1.1. Os Coordenadores de Equipe receberão do TRIBUNAL as instruções sobre os serviços a serem executados e as
repassarão aos prestadores de serviços.
1.2. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre
o TRIBUNAL e os agentes, PREPOSTO e SUPERVISORES, profissionais, ou demais pessoas
da CONTRATADA, designadas para a execução dos serviços.

https://sei.tjmg.jus.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=362777&id_documento=6979678&id_orgao_acesso_externo=0…
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CLÁUSULA SEGUNDA: Para a prestação dos serviços deverão ser observadas as seguintes disposições:
2.1. A descrição dos serviços contratados e as condições para prestação dos serviços constam do ANEXO V - TERMO
DE REFERÊNCIA.
2.2. JORNADA DE TRABALHO:
2.2.1. As categorias e as jornadas de trabalho, conforme quadro abaixo:
Auxiliar de Escritório

150hs

Coordenador

200hs

Digitalizador

150hs

2.2.2. Os serviços serão executados mediante a adoção das jornadas de trabalho abaixo:
2.2.2.1. 200 (duzentas) horas mensais, correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em:
a) 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira.
2.2.2.1.1. Essa carga horária diária deverá ser cumprida no horário compreendido entre 6 (seis) e 22 (vinte e duas) horas,
sendo dividida em dois turnos, com um intervalo para descanso e refeição de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas
horas.
2.2.2.2. 150 (cento e cinquenta) horas mensais, correspondentes a 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em:
a) 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira.
2.2.2.2.1. Essa carga horária diária deverá ser cumprida, integralmente, no horário compreendido entre 6 (seis) e 22
(vinte e duas), com um intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso.
2.2.2.3. Excepcionalmente, de acordo com as necessidades, poderá ocorrer a convocação dos empregados
da CONTRATADA para atenderem demandas fora da jornada de trabalho, como sábados, domingos, feriados ou além
da jornada diária com o devido regime de compensação e banco de horas dentro do mesmo mês, desde que não dilatada a
jornada máxima mensal, ficando a CONTRATADA obrigada a apresentar acordo individual escrito (desde que não haja
norma coletiva em sentido contrário), acordo coletivo ou convenção coletiva em que haja previsão de compensação, sob
pena de a CONTRATADA arcar com os custos decorrentes do descumprimento desta cláusula, sendo que tal medida não
configurará alteração da cláusula econômico-financeira deste Contrato.
2.2.2.3.1. Caso haja alteração de endereços de prestação de serviços ou demandas dos serviços contratados, poderá
ocorrer aumento ou redução do quadro de colaboradores, conforme acordado entre as partes, mediante celebração de
aditamento ao Contrato.
2.2.2.4. Os serviços deverão ser executados por funcionários devidamente habilitados e com vínculo empregatício com a
CONTRATADA.
2.2.3. A CONTRATADA deverá submeter-se às condições contratuais, quanto ao cumprimento dos horários
estabelecidos pelo TRIBUNAL, em conformidade com as leis trabalhistas e ao controle da presença e permanência dos
profissionais em serviço e, ainda:
2.2.3.1. Assegurar que os profissionais não executem os serviços em dias e/ou horários distintos dos previamente
estabelecidos, bem como que cumpram integralmente a jornada e os horários fixados para a prestação de serviços
ao TRIBUNAL, em conformidade com as leis trabalhistas, vedada à alteração do horário de trabalho sem autorização
dos FISCAIS deste Contrato.
2.2.3.2. Exercer, por meio de seu PREPOSTO/SUPERVISOR, controle diário da frequência e pontualidade dos
profissionais alocados, visando o fiel desempenho das atividades, independentemente do acompanhamento
do TRIBUNAL.
2.2.3.3. Os intervalos para refeição observarão os critérios a serem estabelecidos pela CONTRATADA e por este
Contrato, dentro dos parâmetros legais.
2.2.3.4. Assegurar que a jornada de trabalho seja cumprida integralmente no local onde o profissional presta serviços,
permitida a ausência somente em situações previstas em lei, mediante a imediata substituição, para assegurar a
continuidade da prestação dos serviços.
2.2.3.5. Garantir que, havendo necessidade de prolongar a jornada diária, o cumprimento das horas extras programadas,
bem como aquelas executadas em atendimento a outras situações inadiáveis, excepcionais ou atípicas, seja devidamente
https://sei.tjmg.jus.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=362777&id_documento=6979678&id_orgao_acesso_externo=0…

2/21

27/09/2021 12:32

SEI/TJMG - 6273960 - Contrato

justificado e previamente autorizado, por escrito, pela DIRSEP/GESEG.

141

2.2.3.6. Observar, na hipótese de aprovação da realização de horas extras excedentes, os limites, diário e mensal,
máximos estabelecidos nas normas trabalhistas aplicáveis e em Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das
categorias profissionais objeto deste Contrato.
2.2.3.7. Proibir a prorrogação da jornada diária de trabalho do profissional alocado que não esteja previamente autorizada
por escrito pela DIRSEP/GESEG.
2.3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.3.1. A relação dos prédios e respectivos endereços para a prestação dos serviços é a constante do ANEXO II –
RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deste Contrato.
2.3.2. A distribuição do efetivo de pessoal nos locais da prestação de serviços poderá ser alterada de acordo com as
necessidades administrativas do TRIBUNAL e será determinada pela Gerência de Acompanhamento e Gestão de
Serviços Gerais - GESEG, ficando qualquer outra alteração sujeita à prévia análise e aprovação dessa Gerência.
DO ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA TERCEIRA: Observando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/1993, fica designado como
GESTOR deste Contrato, pelo TRIBUNAL, o servidor efetivo ocupante do cargo de Gerente da Gerência de
Acompanhamento e Gestão de Serviços Gerais – GESEG, vinculada à Diretoria Executiva da Gestão de Bens,
Serviços e Patrimônio – DIRSEP, ficando designados para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, na qualidade
de FISCAIS, os servidores efetivos ocupantes dos cargos de Coordenadores da Coordenação de Controle do
Fornecimento de Serviços Gerais - COSERG e da Coordenação de Controle da Prestação de Serviços Gerais COSEC.
3.1. Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA deverá manter, diariamente, entre 08 e 19 horas, pelo
menos um PREPOSTO, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, bem como para gerenciar os
profissionais envolvidos na prestação de serviços, conforme previsto no art. 68 da Lei Federal nº. 8.666/1993.
3.2. Na qualidade de representante administrativo da CONTRATADA, o PREPOSTO/SUPERVISOR terá competência
para receber comunicações, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e tomar decisões sobre a execução
deste Contrato, devendo reportar-se unicamente ao GESTOR e/ou FISCAIS deste Contrato.
3.3. Ao PREPOSTO, indicado pela CONTRATADA, caberá comandar, coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução
dos serviços contratados, devendo para tanto:
a) Garantir o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que
não devem ser interrompidos ressalvados os casos de força maior, justificados pela CONTRATADA e aceitos
pelo TRIBUNAL;
b) Estar sempre em contato com os órgãos de fiscalização do TRIBUNAL, adotando as providências requeridas quanto à
execução dos serviços;
c) Cuidar da disciplina dos profissionais alocados, diligenciando para que os mesmos executem unicamente as tarefas
pertinentes ao objeto contratado, conforme exigências previstas neste Contrato, observando-se as peculiaridades dos
serviços, com vistas a assegurar a perfeita execução dos serviços e evitar o desvio de função;
d) Diligenciar para que os profissionais alocados não se afastem de seus afazeres, principalmente para atender a
chamados, ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
e) Garantir que seus profissionais ajam com cordialidade e respeito quando do atendimento ao público interno e externo;
f) Comunicar ao TRIBUNAL, por escrito, qualquer irregularidade ou anormalidade observada no local da prestação dos
serviços;
g) Avisar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer avaria, furto, roubo ou extravio de materiais, equipamentos e objetos
de propriedade do TRIBUNAL, ou que estejam sob a responsabilidade da CONTRATADA, ou de terceiros;
h) Apurar, sem prejuízo das providências adotadas pela Administração, o envolvimento de seus profissionais nas
ocorrências relacionadas com avaria ou extravio de bens nas dependências do TRIBUNAL, inclusive nas situações
descritas anteriormente;
i) Prestar esclarecimentos, independentemente de solicitação, sobre outros eventuais atos ou fatos noticiados que
envolvam a CONTRATADA;
j) Encaminhar à COSERG e/ou à COSEC todos os documentos pertinentes ao acompanhamento e à fiscalização da
prestação dos serviços.
3.4. Para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços, todos os edifícios constantes no ANEXO II – RELAÇÃO
DE ENDEREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deverão ser visitados pelos SUPERVISORES indicados
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pela CONTRATADA, pelo menos uma vez a cada mês e sempre que solicitado por este TRIBUNAL.

3.4.1. O TRIBUNAL poderá reportar-se diretamente aos SUPERVISORES, dando ciência ao PREPOSTO, para
resolução de qualquer problema operacional relacionado ao Contrato.
3.4.2. Os FISCAIS indicados pelo TRIBUNAL deverão reportar-se, preferencialmente, ao PREPOSTO indicado
pela CONTRATADA, a seus procuradores ou aos SUPERVISORES, quando se tratar de ciência das ocorrências e de
assuntos relacionados à administração e operacionalização da execução deste Contrato.
3.5. A administração e a fiscalização do TRIBUNAL não farão cessar ou diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas.
3.6. A ocorrência de danos ou irregularidades na execução deste Contrato não implicará corresponsabilidade
do TRIBUNAL.
3.7. Não obstante a CONTRATADA seja o único e exclusivo responsável pela execução de todos os serviços,
o TRIBUNAL se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente, ou pelo GESTOR ou pelos FISCAIS designados.
3.8. O gestor e fiscais deste Contrato devem acompanhar a regularidade fiscal da CONTRATADA perante o CAGEF,
durante toda a execução contratual, tomando as providências cabíveis junto à mesma, caso a manutenção dessa
regularidade seja alterada.
3.8.1. A regularidade referida neste subitem abrange também a verificação dos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA;
d) Cadastro de Fornecedores Impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
3.9. Os gestores/fiscais deste Contrato devem monitorar e reavaliar periodicamente os riscos de integridade
da CONTRATADA, conforme regulamento próprio.
3.10. A forma de comunicação entre os gestores e/ou fiscais do TRIBUNAL e o preposto da CONTRATADA deverá ser
realizada, preferencialmente, pelo SEI.
3.11. O gestor deste Contrato poderá solicitar à CONTRATADA informações complementares para acompanhamento de
questões relacionadas à sua Integridade.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUARTA: Constituem obrigações das partes:
4.1. DO TRIBUNAL:
4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato.
4.1.2. Fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços, em observância às exigências do presente instrumento,
efetuando registros de falhas e sugestões corretivas.
4.1.3. Expedir ao PREPOSTO da CONTRATADA autorização escrita para início da execução dos serviços.
4.1.4.
Transmitir
ao
PREPOSTO
e
SUPERVISORES
da
CONTRATADA,
da COSERG e/ou COSEC, conforme o caso, as instruções necessárias à realização dos serviços.

por

meio

4.1.5. Permitir e assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso e a movimentação dos profissionais
da CONTRATADA às instalações onde os serviços serão prestados, desde que devidamente uniformizados, quando for o
caso, e identificados por meio de crachás.
4.1.6. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as deficiências e as irregularidades de qualquer natureza porventura
verificadas na execução dos serviços e no descumprimento de cláusulas contratuais, que sejam de responsabilidade
da CONTRATADA, estabelecendo prazo para as correções, sem prejuízo das sanções cabíveis.
4.1.7. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com os profissionais alocados
por ela.
4.1.8. Efetuar os pagamentos mensais devidos pela execução dos serviços, cumprindo os prazos determinados, desde que
observadas as formalidades legais e exigências deste Contrato.
4.1.9. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de profissional da CONTRATADA que estiver sem
crachá ou identificação funcional, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente.
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4.1.10. Prestar à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à plena execução do objeto deste
Contrato.
4.1.11. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.
4.2. DA CONTRATADA:
4.2.1. Reunir-se, antes do início da prestação dos serviços, com os Fiscais e Gestor deste Contrato, para alinhamento das
medidas a serem adotadas.

4.2.1.1. Implantar, a partir da data prevista na “Autorização de Início da Prestação de Serviços”, a execução e supervisão
permanente das atividades, nos locais relacionados no ANEXO II – RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS deste Contrato, observando os horários e a programação de execução, bem como as
respectivas alterações, segundo cronograma elaborado conjuntamente pela GESEG e pela COSEC.
4.2.2. Executar este Contrato sem transferência de responsabilidades ou subcontratações.
4.2.3. Manter na Capital ou Região Metropolitana de Belo Horizonte estrutura administrativa e operacional que garanta a
ininterrupta execução dos serviços e o pleno cumprimento de suas obrigações, resguardando o TRIBUNAL de
problemas advindos da dificuldade de contato com a CONTRATADA, bem como dispêndio de recursos com ligações
interurbanas e correspondências, quando da necessidade de regularização de pendências porventura existentes.
4.2.4. Comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento da
obrigação prevista no subitem anterior.
4.2.5. Fiscalizar, através de seu PREPOSTO/SUPERVISOR, o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive quanto
à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos
pelo TRIBUNAL, não devem ser interrompidos.
4.2.5.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do TRIBUNAL não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade por seus atos falhos.
4.2.6. Orientar seus empregados, lotados nas dependências do TRIBUNAL, para que incluam na rotina de serviço a
verificação e o desligamento das luzes das salas desocupadas após o expediente.
4.2.7. Instruir seus empregados através de cursos ou palestras quanto à prevenção de incêndios e acidentes do trabalho,
bem como orientá-los quanto à redução de consumo de energia elétrica, água e produção de resíduos sólidos, nas
dependências do TRIBUNAL, realizando, periodicamente, programas de treinamento e aperfeiçoamento, observadas as
normas ambientais vigentes.
4.2.8. Recrutar, selecionar, preparar e encaminhar os profissionais integrantes do seu quadro funcional próprio em
quantidade suficiente e qualificação mínima exigida necessária à execução dos serviços requisitados pelo TRIBUNAL,
observadas as disposições e as condições mínimas estabelecidas neste Contrato.
4.2.8.1. Quando do início da prestação de serviço e em cada nova admissão, a CONTRATADA deverá providenciar a
antecipação dos benefícios (exemplo: vale-lanche, vale transporte) aos colaboradores.
4.2.9. Remanejar seus profissionais mediante autorização por escrito da GESEG, conforme o caso.
4.2.10. Assumir as responsabilidades e providenciar as medidas necessárias ao atendimento daqueles empregados
acidentados ou vítimas de mal súbito durante o horário de trabalho, devendo providenciar a sua substituição.
4.2.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
4.2.12. Manter atualizadas as carteiras dos seus empregados.
4.2.12.1. Os FISCAIS deste Contrato poderão examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados ao seu
serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como conferir todas as anotações na carteira de trabalho,
dando atenção especial quanto à função exercida, a remuneração e todas eventuais alterações dos contratos de trabalho.
4.2.13. Realizar às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão, quanto na demissão, como durante
toda a vigência do contrato de trabalho de seus profissionais, todos os exames médicos exigidos, apresentando os
atestados de sanidade física e mental ao TRIBUNAL, quando houver solicitação formal do GESTOR ou de qualquer um
dos FISCAIS deste Contrato.
4.2.14. Providenciar, no início da prestação de serviços e sempre que necessário, a realização de perícia, a ser procedida
por profissional competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, atestando o grau de
insalubridade/periculosidade (máximo, médio ou mínimo), quando for o caso, bem como se a atividade apontada como
insalubre consta na relação da NR-15 do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 192 da CLT e NR-15, aprovada pela
portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, ficando o pagamento do adicional de insalubridade
condicionado à realização da referida perícia.
4.2.15. Zelar pela disciplina dos profissionais alocados na prestação de serviços, que deverão obedecer às normas
internas disciplinares e de segurança do TRIBUNAL, sendo vedado:
a) Qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas e bilhetes, a circulação de listas e pedidos de qualquer natureza;
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b) A permanência dos profissionais cedidos nas dependências do órgão no qual prestam serviços, antes ou depois dos
horários de trabalho;
c) O consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências do TRIBUNAL.

4.2.16. Os crachás, cujo fornecimento e recolhimento são de responsabilidade da CONTRATADA, serão confeccionados
com fotografia recente do empregado e tarja magnética, conforme modelo previamente aprovado pela COSEC, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias do início da prestação de serviços, devendo ser obrigatoriamente recolhidos e destruídos
pela CONTRATADA, quando do término do contrato de trabalho dos profissionais alocados nesta contratação.
4.2.16.1. A entrega do crachá far-se-á mediante “Recibo de Entrega” assinado e datado pelo profissional cedido,
elaborado em três vias, sendo uma para a CONTRATADA, uma para o empregado alocado e uma a ser encaminhada
à COSEC, em arquivo digital.
4.2.17. Conceder férias aos seus funcionários, data esta que deverá ter o de acordo do Setor que o colaborador presta
serviços, para que não prejudique o bom andamento dos serviços, dentro do período concessivo, sob pena de rescisão
contratual, informando mensalmente ao TRIBUNAL os nomes dos funcionários em férias.
4.2.17.1. O período de gozo de férias dos funcionários deverá coincidir com o recesso do judiciário, que ocorre entre 20
de dezembro e 06 de janeiro.
4.2.17.2. Será autorizado o fracionamento de férias para os dias restantes além do recesso do judiciário, ressalvado o
período concessivo e as condições legais de fracionamento.
4.2.17.3. A escala de férias deverá ser elaborada de forma a não prejudicar o andamento dos trabalhos habituais, com
análise prévia da COSEC.
4.2.18. Encaminhar à COSEC, até o nono mês de vigência contratual, na hipótese de manifestação formal das partes para
prorrogação deste Contrato, escala com período de usufruto das férias regulamentares de todos profissionais alocados,
considerando as regras contratuais acima dispostas.
4.2.18.1. A CONTRATADA, mediante solicitação da COSEC, deverá efetuar as substituições dos profissionais que
entrarem em férias, para período completo ou fracionado.
4.2.18.1.1. Para fins de acompanhamento das substituições de profissionais em férias regulamentares,
a CONTRATADA deverá encaminhar à COSEC, mensalmente, a relação contendo nome dos profissionais substituídos e
substitutos.
4.2.19. Providenciar as substituições de profissionais que se ausentarem das atividades por licença-paternidade, licençamaternidade, licença-médica, ou outro afastamento, se solicitado pela COSEC.
4.2.19.1. Em todos os casos de substituição, a CONTRATADA deverá encaminhar os profissionais substitutos para os
locais de trabalho mediante formulário próprio de apresentação, onde constará obrigatoriamente: o nome completo do
empregado substituto e do empregado substituído, a qualificação, a ocupação e jornada de trabalho, o motivo da
substituição e, quando possível, a data de início e término da substituição.
4.2.20. Substituir, mediante da formalização da GESEG, qualquer empregado em serviço, cuja apresentação, saúde,
conduta moral ou profissional, sejam consideradas prejudiciais, inconvenientes, ou insatisfatórias, ou aqueles que, por
qualquer forma, não satisfizerem as condições requeridas pela natureza dos serviços.
4.2.20.1. No cumprimento desse encargo, a CONTRATADA deverá assegurar que todo profissional que cometer falta
disciplinar ou não estiver atendendo ao serviço contratado será retirado do local de trabalho ou quaisquer outras
instalações do TRIBUNAL.
4.2.21. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, abrangidos: os encargos sociais,
previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais e comerciais, os benefícios obrigatórios e legais concedidos aos
profissionais alocados, inclusive vale-transporte e vale-lanche.
4.2.22. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de início da prestação de serviços, o acesso de
seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do
Brasil, para verificar se suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
4.2.23. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos das
contribuições previdenciárias e FGTS, sempre que solicitado pela fiscalização.
4.2.24. Excluir do faturamento mensal os dias de faltas não justificadas dos profissionais alocados, os salários daqueles
que o TRIBUNAL colocar à sua disposição e dos que receberem benefícios do INSS (licença-maternidade, auxílioenfermidade, auxílio acidente do trabalho, dentre outros).
4.2.25. Calcular as despesas não previstas na planilha de custos, consignadas nas Convenções Coletivas de Trabalho das
categorias profissionais alocadas na contratação, no percentual do GRUPO C – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS e
detalhadas para devidos fins.
4.2.26. Efetuar o pagamento mensal – salários - direto na conta corrente dos seus profissionais, até o 5º (quinto) dia útil
do mês subsequente ao vencido.
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4.2.27. Efetuar o pagamento mensal direto na conta corrente dos seus profissionais, visto que não será permitido
pagamento em espécie nas dependências do TRIBUNAL.
4.2.28. O vale-lanche no valor e na quantidade estipulados no ANEXO IV – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO será fornecido a todos os empregados alocados na prestação
do serviço.
4.2.28.1. Não será concedido nenhum reembolso de alimentação ou hospedagem se o empregado terceirizado dispuser de
alimentação e pousada sem ônus ou incluídas em evento.
4.2.29. Providenciar, nos moldes previstos nas Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, contratação de seguro de
vida em grupo, com auxílio-funeral e auxílio-familiar para seus profissionais.
4.2.30. Encaminhar, sem ônus adicional para o TRIBUNAL, ao local de trabalho, quaisquer comprovantes de pagamento
devidos aos seus empregados, tais como: vales-transportes, vales-lanche, contracheques.
4.2.30.1. Os contracheques deverão ser disponibilizados aos funcionários até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.
4.2.31. Encaminhar, às suas custas, ao local de trabalho, e posteriormente recolher, a folha de ponto dos funcionários.
4.2.31.1. As folhas de ponto consolidadas de todos os colaboradores, devidamente assinadas, deverão ser encaminhadas,
em formato digital, aos fiscais deste Contrato, para fins de conferência e fiscalização.
4.2.32. O registro de frequência dos colaboradores terceirizados dar-se-á por ponto eletrônico, conforme recomenda a
Súmula 338/TST.
4.2.32.1. Cabe à CONTRATADA realizar a gestão do registro de ponto dos colaboradores.
4.2.32.2. O espelho de ponto, com os registros de marcação do mês anterior, deve ser encaminhado ao setor onde o
colaborador presta serviços, para validação das informações pela chefia imediata, seguindo as diretrizes da portaria nº
1564/2004 do TRIBUNAL.
4.2.32.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, com recursos próprios, os relógios de registro de ponto
eletrônicos, observando os endereços para prestação dos serviços indicados por meio do ANEXO II - RELAÇÃO DE
ENDEREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, em até 30 (trinta) dias após o início da prestação dos serviços.
4.2.32.2.1.1. Caso necessário e devidamente justificado por este TRIBUNAL, a CONTRATADA deverá fornecer e
instalar, com recursos próprios, relógios de registro de ponto eletrônicos, em locais diversos aos indicados por meio
do ANEXO II - RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
4.2.32.2.2. Para execução de intervenções nas instalações elétricas das edificações do TRIBUNAL, para abrigo do
relógio de registro de ponto eletrônico, a CONTRATADA deverá apresentar à Diretoria Executiva de Engenharia e
Gestão Predial – DENGEP, para devidas autorizações, os seguintes documentos:
a) Projeto/croqui com sugestão de local para instalação (não instalar em locais onde há aglomeração de pessoas).
b) Projeto de instalações elétricas, em caso de necessidade de intervenções, acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART de projeto e execução.
4.2.32.2.2.1. O projeto e execução deverão seguir as padronizações de execução e fabricantes de materiais existentes nas
Edificações.
4.2.32.3. O TRIBUNAL poderá solicitar alteração do local inicialmente indicado pela CONTRATADA e/ou solicitar
adequação/correções em projeto ou serviços executados, inclusive.
4.2.32.4. Os computadores e software necessários para gerenciamento do sistema serão fornecidos
pela CONTRATADA, inclusive aqueles necessários para que o relógio de registro de ponto forneça, via internet e em
tempo real, dados referentes às marcações de ponto realizadas, conforme determina o subitem 4.2.32.6. desta Cláusula.
4.2.32.5. Caso seja necessária a instalação de ponto elétrico nas edificações do TRIBUNAL, será descontado do valor da
fatura da empresa os custos relativos a essa instalação, que serão fornecidos pela DENGEP.
4.2.32.6. O relógio deverá registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos postos de trabalho, na
forma disposta no parágrafo segundo do art. 74 da CLT, permitindo ao TRIBUNAL o acesso aos respectivos dados.
4.2.32.6.1. O sistema deve permitir aferir, automaticamente, o quantitativo mensal de horas trabalhadas de cada
colaborador, inclusive com informações acerca de horas faltantes ou excedentes.
4.2.32.6.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar aos servidores e funcionários indicados pela COSEC/GESEG
acesso online ao sistema, para consulta das marcações de ponto realizadas e saldo de banco de horas atualizado de cada
colaborador terceirizado que presta serviços ao TRIBUNAL.
4.2.32.7. Os relógios de registro de ponto eletrônico devem atender às especificações previstas na legislação vigente,
especialmente as portarias 1510/2009 ou 373/2011 do Ministério do Trabalho e Emprego.
4.2.32.8. Caso o relógio apresente algum defeito, a CONTRATADA terá o prazo 24 (vinte e quatro) horas para reparo ou
substituição do aparelho.
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4.2.33. Fornecer à COSERG, por meio eletrônico, a relação nominal dos profissionais que atuarão junto
ao TRIBUNAL, contendo os dados descritos abaixo, comunicando toda e qualquer alteração que venha a ocorrer
posteriormente:
a) nome completo;
b) filiação;
c) sexo;
d) data de nascimento;
e) grau de instrução;
f) endereço residencial, telefone e e-mail, se houver;
g) registro profissional nas entidades afins, quando for o caso;
h) CPF, RG (com órgão emissor) e PIS;
i) data de admissão pela CONTRATADA;
j) data de início da prestação de serviços no TRIBUNAL;
k) ocupação;
l) horário de trabalho;
m) local da prestação dos serviços.
4.2.34. Sempre que solicitado pela COSEC, a contratada deverá encaminhar os laudos audiometricos para comprovação .
4.2.35. Fornecer à GESEG, obrigatoriamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após assinatura deste Contrato, relação
contendo entidades sindicais a que pertencem os funcionários alocados para a execução do objeto contratual, bem como
as informações referentes às Convenções Coletivas e dissídios salariais.
4.2.36. Enviar, mensalmente, à COSERG:

a) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, do mês
de competência da prestação de serviços, com as informações relativas aos empregados constantes deste Contrato, com
os seguintes documentos integrantes:
I) Protocolo da Conectividade Social;
II) Guia de Recolhimento do FGTS – GRF do mês de competência da prestação de serviços e respectivo comprovante
bancário de recolhimento;
III) Relação de Empregado por Tomador de Serviços – RET (específico para o Tomador);
IV) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP – RE, com resumo do fechamento (específico para o
Tomador);
V) Comprovante de Declaração à Previdência Social (específico para o Tomador);
VI) Comprovante de Solicitação de Retificação para o FGTS, quando ocorrer;
VII) Comprovante de Solicitação de Exclusão, quando ocorrer;
VIII) A REC, a RET, o Comprovante de Declaração à Previdência, a Confissão de Não Recolhimento de FGTS e de
Contribuição Social, a Declaração de Ausência de Fato Gerador para Recolhimento FGTS, a Retificação/Protocolo de
Dados do FGTS e o Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão, quando ocorrer, devem ser impressos para
apresentação ao TRIBUNAL;
IX) Guia da Previdência Social – GPS (específica para o Tomador).
4.2.37. Fornecer quaisquer documentos solicitados pelo TRIBUNAL, para fins de comprovação da regularidade e
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, fiscais, contábeis e financeiras relativas aos
profissionais que prestam ou prestaram serviços em razão deste instrumento, no prazo estabelecido pelo TRIBUNAL.
4.2.38. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas
pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato.
4.2.39. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas
regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço, aqueles empregados que se negarem a usá-los, bem como
manter nas dependências do TRIBUNAL membros da CIPA, quando exigido pelas normas de segurança do trabalho.
4.2.40. Observar as normas regulamentares (NR´s) relativas à segurança do trabalho.
4.2.41. Elaborar, implantar e executar, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da vigência deste Contrato, o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), nos termos da NR-9 da Portaria 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e Emprego; a elaboração deverá ser precedida de visita ao local onde serão prestados os serviços.
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4.2.42. Responder, na qualidade de empregadora exclusiva, em juízo, ou fora dele, para todos os efeitos de direito,
cabendo-lhe assumir inteira responsabilidade:
a) por todos os atos de negligência de seus empregados, praticados durante o horário de trabalho;
b) por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com seus profissionais ou contratados,
previstos na legislação pátria vigente, seja no âmbito trabalhista, previdenciário, social, de caráter securitário ou qualquer
outro, obrigando-se a saldá-los na época própria;
c) por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda
que verificadas em dependências do TRIBUNAL;
d) pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil e administrativa, relacionadas à execução dos serviços,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
e) pelas multas e indenizações aplicadas ao TRIBUNAL por autoridade competente, pela fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego, ou por qualquer outro órgão fiscalizador dos serviços contratados, em decorrência:
I - do descumprimento das obrigações relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais
resultantes da execução deste Contrato;
II - do descumprimento da legislação específica, de regulamentos e de posturas municipais; e,
III - da inobservância, por parte de seus profissionais, de leis, decretos, normas de segurança do trabalho, regulamentos e
posturas municipais.
f) pela violação de sigilo dos documentos, processo e assuntos internos do TRIBUNAL;
g) pelo uso indevido de informações sigilosas ou de uso restrito;
h) por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços do TRIBUNAL, provocados por ineficiência ou
irregularidades na execução dos serviços ora contratados;
i) por quaisquer danos materiais ou pessoais, direta ou indiretamente, ocasionados ao TRIBUNAL, ao seu patrimônio,
à CONTRATADA ou a terceiros, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus empregados
ou PREPOSTO e SUPERVISORES, na execução dos serviços, ou na área de prestação de serviços, mesmo que fora do
exercício das atribuições previstas neste termo, sendo sua obrigação:
I - avisar ao TRIBUNAL, imediatamente, após tomar conhecimento da ocorrência, qualquer avaria, furto, roubo ou
extravio de materiais, equipamentos e objetos de propriedade, ou que estejam sob a responsabilidade da
CONTRATADA, do TRIBUNAL, ou de terceiro;
II - apurar, sem prejuízo das providências adotadas pelo TRIBUNAL, o envolvimento de seus profissionais nas
ocorrências relacionadas com avaria ou extravio de bens nas dependências do TRIBUNAL, inclusive nas situações
descritas anteriormente;
III - guardar, segurar e proteger todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, de propriedade da
CONTRATADA, utilizados nos serviços; e,
IV - manter conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução
dos serviços, de forma que eles se apresentem em perfeitas condições de uso.
4.2.43. A CONTRATADA deverá encaminhar à COSEC, em formato digital, cópia do relatório mensal das
substituições, inclusive de férias, dos profissionais alocados na contratação, atestando as condições das substituições dos
profissionais, conforme modelo sugerido pelo TRIBUNAL no ANEXO III - RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS.
4.2.44. Os relatórios descritos nos subitens acima deverão ser preenchidos e atestados de maneira clara e concisa pelo
servidor responsável pelo setor em que houve a substituição, bem como pelo PREPOSTO ou
SUPERVISOR da CONTRATADA.
4.2.45. O relatório de substituição, inclusive de férias, devidamente preenchido, deve ser encaminhado no prazo máximo
de 45 (quarenta e cinco) dias após a ocorrência da substituição.
4.2.46. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao TRIBUNAL números telefônicos para localização imediata de
seu PREPOSTO e SUPERVISORES, bem como fornecer e-mails, pager, ou outros meios legalmente eficazes, para
contato com os mesmos, ainda que fora do expediente normal de trabalho, sem quaisquer custos adicionais para
o TRIBUNAL.
4.2.46.1. A CONTRATADA deverá verificar diariamente o correio eletrônico indicado no ato da contratação, a fim de
verificar eventuais comunicações efetuadas pelos FISCAIS ou GESTOR deste Contrato.
4.2.47. Caso as falhas não sejam corrigidas pela CONTRATADA, os fiscais darão ciência do fato ao Gestor deste
Contrato, que fará a devida notificação para que a CONTRATADA se manifeste acerca da irregularidade, abrindo-se
prazo determinado, contado a partir da data do recebimento da notificação, para apresentação das justificativas.
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4.2.48. O setor lotação deste Tribunal, que recebe tal prestação de serviços, deverá encaminhar, devidamente
preenchido, à COSEC, quando solicitado, o RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS por meio de
formulário eletrônico que será disponibilizado pela COSEC, Via processo SEI (Sistema Eletrônico de Informações),
atestando as condições da prestação dos serviços e, se for o caso, sugerindo melhorias e destacando as ocorrências
relevantes verificadas na execução contratual.
4.2.48.1. Os relatórios entregues deverão corresponder à avaliação dos serviços prestados no mês anterior.

4.2.49. Encaminhar, por mídia digital à COSERG, no início da prestação dos serviços e/ou a cada nova admissão, os
documentos específicos relacionados à CONTRATADA e aos profissionais pertencentes ao seu quadro funcional,
conforme descrição abaixo:
a) Contrato de trabalho;
b) Ficha de registro dos profissionais e das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovando o registro
do empregado;
c) Comprovante do cadastramento dos empregados no regime do PIS/PASEP;
d) Documento que comprove o recebimento de equipamento de proteção individual ou coletiva, se o serviço exigir;
e) Atestado de saúde ocupacional (ASO), exigível por força da Norma Regulamentadora nº. 7, subitem 7.4.4, anexo à
Portaria nº. 3.214, de 8 de junho de 1978, nas seguintes situações: admissional, periódico, demissional e retorno ao
trabalho;
f) Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho aplicáveis às categorias profissionais envolvidas na
contratação, observada rigorosamente a data de vigência dos mesmos;
g) Regulamento interno da CONTRATADA, se houver;
h) Comprovante de opção de fornecimento do vale-transporte, com a quantidade a ser fornecida mensalmente e o valor
correspondente, quando for o caso;
i) Comprovante de quitação do prêmio e cópia da apólice do seguro de vida em grupo dos profissionais alocados na
prestação de serviços;
j) Comunicado de Acidente do Trabalho (CAT), na hipótese de ocorrência.
4.2.50. Encaminhar à COSERG, durante a prestação dos serviços, quando devidamente solicitado, por mídia digital:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – cópias das páginas com anotações, amostras por cargo;
b) Cartão, ficha, ou livro de ponto assinado pelo empregado, constando as horas normais e extraordinárias trabalhadas;
c) Recibo de concessão do aviso de férias;
d) Comprovante da entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte, quando for o caso;
e) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
f) Documento comprovando a concessão de aviso-prévio pela CONTRATADA, ou pelo profissional alocado;
g) Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento de Seguro Desemprego, nas hipóteses em
que o trabalhador possa requerer o benefício (dispensa sem justa causa, por exemplo);
h) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico demissional.
i) DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Federais) - (IN RFB nº 1.110/2010, art. 2º; IN RFB nº 1.177/2011, art. 1º; IN
RFB nº 1.478/2014) – sempre que solicitado e a cada alteração de opção de recolhimento, quando houver.
4.2.51. Executar a prestação dos serviços observando as normas regulamentadoras prescritas pela Consolidação das Leis
do Trabalho - C.L.T. e pela legislação complementar, além dos dispositivos contidos nas Convenções e Acordos
Coletivos de Trabalho, pactuados entre os Sindicatos que abrangem as categorias profissionais envolvidas nesta
contratação.
4.2.52. Executar os serviços por meio de profissionais capacitados do seu quadro próprio de pessoal, que preencham, no
mínimo, os requisitos constantes neste Contrato.
4.2.53. Utilizar a Convenção Coletiva de Trabalho conforme enquadramento das categorias profissionais alocadas nesta
contratação.
4.2.53.1. O TRIBUNAL não se vinculará às disposições contidas nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho que
não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
4.2.54. Adequar o valor salarial estimado pelo TRIBUNAL, na planilha de formação de preços da contratação, quando
detectado que este está inferior ao piso da categoria profissional fixado nas respectivas Convenções Coletivas de
Trabalho, observando a proporcionalidade da jornada de trabalho inerente às ocupações CONTRATADA.
4.2.54.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste Contato, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento ao TRIBUNAL, nem poderá onerar o objeto contratado, razão pela qual as partes
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4.2.54.2. Na hipótese do TRIBUNAL arcar com o pagamento de alguma despesa advinda de conduta que esteja sob a
responsabilidade da CONTRATADA, esta se obriga a promover o respectivo ressarcimento a preços atualizados, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da comprovação da responsabilidade.
4.2.54.3. Caso a CONTRATADA não providencie o ressarcimento dentro do prazo estipulado, o TRIBUNAL reserva-se
o direito de descontar o valor do pagamento dos créditos vincendos, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
cabíveis.
4.2.55. Adequar as jornadas de trabalho estipuladas neste Contrato, quando detectado que as mesmas são superiores à
estabelecida para a categoria profissional nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho.
4.2.56. Manter, durante a vigência deste Contrato, sua regularidade fiscal perante o CAGEF, a ser aferida por meio da
emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC).
4.2.57. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/1993.
DO VALOR DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA: O custo total da contratação está estimado em R$ 2.860.501,68 (dois milhões, oitocentos e
sessenta mil, quinhentos e um reais e sessenta e oito centavos) , divididos em parcelas mensais de R$ 238.375,14
(duzentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), correndo à conta da Dotação
Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.02 ou de outra que vier a ser consignada para este fim.
DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEXTA: Para fins de conferência do TRIBUNAL, a CONTRATADA deverá encaminhar à COSERG o
demonstrativo dos valores a serem faturados, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, ou aos créditos
previstos neste Contrato, observando os procedimentos abaixo.
6.1. A apresentação da folha analítica e sintética (impressa e eletrônica) deverá ocorrer até o 3º (terceiro) dia útil do mês
subsequente ao da prestação de serviço realizada.
6.2. Para liquidação e pagamento correspondente às despesas, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura
discriminada, emitida após o primeiro e, no máximo, até o décimo sétimo dia do mês subsequente ao da prestação
realizada.
6.3. FATURA MENSAL:
6.3.1. Valor: corresponderá ao previsto no GRUPO A – REMUNERAÇÃO (considerado o total de mão-de-obra utilizada
para a prestação dos serviços contratados, deduzidas as ocorrências arroladas no mês, tais como, faltas, admissões,
demissões, férias, dentre outros), acrescidos dos valores referentes ao GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
(Grupo A X Grupo B), acrescidos dos valores referentes ao GRUPO E– CONTA VINCULADA (Grupo A x E),
acrescidos do valor referente ao LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - LDI (VALOR FIXO).
6.3.2. Documentos Necessários:
a) Folhas de pagamento, analítica e sintética (impressa e eletrônica), dos profissionais alocados, do mês de competência
da prestação dos serviços faturados, específicas para o TRIBUNAL, na forma prevista no art. 225, inciso I, do Decreto
Federal nº. 3.048, de 06 de maio de 1999;
b) Comprovante de depósito bancário;
c) Relação das ocorrências do mês, como: data de início ou término do contrato de trabalho, férias, afastamentos por
motivo legal, contendo o nome completo dos profissionais dos substitutos e substituído, data de início de término da
substituição, a ocupação, a jornada de trabalho, o motivo da substituição, relação dos profissionais que recebem
benefícios do INSS, faltas e repouso semanal remunerado, com respectivos valores, contendo nome, matrícula, saláriobase;
d) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
(impressa e eletrônica), do mês de competência da prestação de serviços, com as informações relativas aos empregados
alocados na contratação.
6.4. VALE LANCHE:
6.4.1. Valor: Os Vales-Lanche, no valor estipulado no ANEXO IV - PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS E
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO, serão fornecidos a todos os empregados alocados na prestação
de serviços, conforme quantidade de dias efetivamente trabalhados. O valor previsto em Lei, referente à participação do
empregado sobre os vales-lanche fornecidos equivalerá ao percentual de 1% (um por cento) do valor facial mensal.
6.4.2. Documentos Necessários:
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a) Relação emitida pela empresa fornecedora dos vales-lanche de compra e recarga, a qual deverá conter o nome do
beneficiário e o montante creditado, ou comprovante de fornecimento dos vales-lanche, separado por localidade da
prestação de serviços.
6.5. VALE TRANSPORTE:
6.5.1. Valor: Corresponderá à diferença entre o valor facial do vale-transporte e a participação do empregado.
6.5.2. Documento Necessário:

a) Relação emitida pela empresa fornecedora dos vales-transportes de compra e recarga, a qual deverá conter o nome do
beneficiário e o montante creditado, ou comprovante do depósito efetuado diretamente na conta bancária do profissional
nos locais que não exista bilhetagem eletrônica ou outro meio documental hábil previamente aprovado pelo
TRIBUNAL.
6.6. HORAS EXTRAS AUTORIZADAS:
6.6.1. Valor: Corresponderá ao reembolso do valor da hora normal de trabalho do empregado, multiplicado pelo
percentual previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho – CCT, pela quantidade de horas praticadas (inclusive DSR).
Sobre o resultado será acrescido o percentual referente ao GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (Horas Extras
x Grupo B – Encargos Sociais), acrescido o percentual referente ao GRUPO E – CONTA VINCULADA (Horas Extras x
Grupo E – Conta Vinculada).
6.6.2. Documento Necessário:
a) Espelho de ponto devidamente assinado pelo empregado e resumo da apuração das horas extras realizadas;
b) Comprovante de depósito bancário.
6.7. SUBSTITUIÇÕES:
6.7.1. Valor: corresponderá ao reembolso da parcela desta rubrica, na quantidade de dias efetivamente trabalhados. Sobre
o resultado serão acrescidos os percentuais das rubricas férias, abono constitucional e 13º Salário, quando for o caso.
Sobre o somatório incidirão os percentuais referentes ao GRUPO B – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (Substituição x
Grupo B).
6.7.2. Documentos Necessários:
a) Comprovante de depósito bancário;
b) Folha de pagamento contendo exclusivamente os substitutos.
6.8. PLANO DE SAÚDE:
6.8.1. Valor: O Plano de Saúde, no valor estipulado na Planilha Estimativa de Custos e Composição de Preços da
Contratação, serão fornecidos a todos os empregados alocados na prestação de serviços.
6.8.2. Documento Necessários:
a) Comprovante de pagamento do plano de saúde.
6.9. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS BÁSICOS (GRUPO B) SOBRE FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS:
6.9.1. O valor a ser faturado corresponderá a incidência do percentual referente ao GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS
BÁSICOS sobre o valor liberado da Conta Vinculada.
6.9.1.1. O disposto acima não se aplica às Férias de caráter indenizatório.
6.9.2. Documentos Necessários:
a) Folha analítica contendo a rubrica “Férias e Abono Constitucional”;
b) Comprovante de depósito bancário;
c) Recibo de Férias.
6.10. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA (Multa FGTS):
6.10.1. Corresponderá ao reembolso de 40% (quarenta por cento) dos depósitos relativos ao FGTS ( Indenização por
Rescisão sem Justa Causa -Multa FGTS), efetuados durante a vigência deste Contrato, considerando como depósito
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inicial o referente ao mês de competência da assinatura deste Contrato, em consonância com a data de admissão do
profissional alocado na prestação dos serviços ora contratados.
6.10.1.2. Documentos Necessários:

a) Extrato do FGTS para fins Rescisórios;
b) Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório;
c) Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF;
d) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT (original, cópia autenticada ou cópia não autenticada, desde que
acompanhada de originais para conferência no local do recebimento, nos termos do Anexo IV da IN.02/08 da SLTI –
alterada pela IN06/13 – SLTI), devidamente homologado perante a autoridade competente, contendo os encargos e
verbas rescisórias previstos na contratação e acaso devidas;
e) Documento comprovando a concessão de aviso prévio pela CONTRATADA, ou pelo empregado alocado;
f) Atestado de saúde ocupacional – ASO;
g) Comunicado de Dispensa – CD;
h) Perfil Profissiográfico Previdenciário –PPP, quando couber.
6.11. VERBAS RESCISÓRIAS:
6.11.1. Valor: O reembolso de verbas rescisórias compreenderá as seguintes rubricas com as obrigações abaixo:
a) AVISO PRÉVIO INDENIZADO E REFLEXOS: constante do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho –
TRCT, acrescido do percentual de incidência do FGTS.
6.11.2. Documentos Necessários:
a) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT, devidamente homologado perante a autoridade competente,
contendo os encargos e verbas rescisórias previstos na contratação e acaso devidas.
6.12. PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA:
6.12.1. 13º SALÁRIO:
6.12.1.1. A liberação de valores referentes a essa rubrica corresponderá ao valor expresso na folha de pagamento,
acrescido do percentual referente ao GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS.
6.12.1.2. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento será efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de
cada ano, tomando-se por base a remuneração devida nesse mês de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano
em curso. No mês de julho de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação, de uma só vez,
metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Nos casos em que o empregado for admitido no curso do
ano, ou, durante este, não permanecer à disposição do empregador durante todos os meses, o adiantamento corresponderá
à metade de 1/12 avos da remuneração, por mês de serviço ou fração superior a 15 (quinze) dias. O adiantamento será
pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.
6.12.1.2.1. Documentos Necessários:
a) Folha analítica contendo a rubrica “13º Salário”;
b) Comprovante de depósito bancário.
6.13. FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL:
6.13.1. A liberação de valores referentes a essa rubrica, corresponderá ao valor expresso na folha de pagamento.
6.13.1.1. Documentos Necessários:
a) Folha analítica contendo a rubrica “Férias e Abono Constitucional”;
b) Comprovante de depósito bancário.
DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA: O processo de liquidação da despesa decorrerá da verificação da efetiva prestação dos serviços,
tomada por prazo de execução, o que dará o direito a CONTRATADA de receber seu crédito, vedada qualquer
antecipação de pagamentos ou inclusão de serviços não previstos.
7.1. Para liquidação e pagamento correspondente às despesas, a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, Nota
Fiscal/Fatura discriminada quando possível (análise será pelos faturistas da COSERG) em uma única fatura englobando
todos os serviços prestados naquele mês.
7.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente, com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, nas propostas e no próprio instrumento contratual, não se
admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz, devendo esta ainda
https://sei.tjmg.jus.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=362777&id_documento=6979678&id_orgao_acesso_externo=…
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ser acompanhada do Certificado de Registro Cadastral (CRC) para comprovação da regularidade fiscal perante o
CAGEF.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências contratuais e
legais, especialmente as de natureza fiscal/tributária, acrescidas das seguintes informações:
a) Indicação do objeto contratado;
b) Indicação do número deste Contrato;
c) Indicação, clara e precisa, dos serviços prestados; e,
d) Destaque, conforme regulação específica, da base de cálculo, alíquota e valor das retenções incidentes - ISSQN, INSS,
IRRF e outros, se houver.
7.3. O TRIBUNAL reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento da prestação de serviços contínuos após
comprovação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações, cláusulas e condições deste
Contrato.
7.4. O ateste da fatura correspondente à prestação dos serviços caberá aos FISCAIS da contratação.
7.5. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado pelo TRIBUNAL, através de sua Diretoria Executiva de
Finanças e Execução Orçamentária – DIRFIN, em moeda nacional, por meio de ordem bancária, no prazo de 7 (sete) dias
úteis após entrada do documento na GEFIN, prazo este que poderá ser estendido caso não tenha sido implantadas todas
as condições para o efetivo pagamento.
7.6. Quando da efetivação do pagamento da nota fiscal/fatura serão deduzidos os valores correspondentes à retenção na
fonte de tributos e contribuições de qualquer esfera de governo (federal, estadual/distrital ou municipal), na forma e
modo determinado pelo ordenamento jurídico aplicável.
7.7. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura somente será efetuado após a verificação da regularidade
da CONTRATADA junto ao CAGEF e às Certidões de Seguridade Social – CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF e às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu domicílio, ou sede e Justiça do Trabalho –
CNDT, além do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, e da obrigação de manter, durante a contratação,
todas as condições de habilitação exigidas neste Contrato.
7.8. Do montante a pagar à CONTRATADA, poderá o TRIBUNAL deduzir:
a) Os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, em conformidade com este
Contrato.
7.9. O TRIBUNAL identificando quaisquer divergências na Nota Fiscal/Fatura, mormente no que tange a valores dos
serviços prestados, deverá devolvê-la à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações referentes
aos motivos de sua rejeição, observado que o prazo estabelecido no subitem 7.5 desta Cláusula passará a ser contado a
partir da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente corrigida.
7.10. A devolução de Nota Fiscal/Fatura não aprovada pelo TRIBUNAL, em hipótese alguma, servirá de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus profissionais ou
fornecedores.
7.11. Caso a CONTRATADA não encaminhe a Nota Fiscal/Fatura e demais documentos ao TRIBUNAL no prazo
fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos dias úteis de atraso.
7.12. O pagamento correspondente à última nota fiscal/fatura somente será liberado após o cumprimento de todas as
tarefas mensais, bem como a correção de todas as pendências apuradas.
7.13. As ocorrências em espécie não constituem o TRIBUNAL em mora, não geram direito à alteração de preços,
atualização monetária, compensação financeira ou paralisação da prestação dos serviços, reservando-se
o TRIBUNAL ao direito de se utilizar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, para cobrir as pendências apuradas.
7.14. O pagamento efetuado pelo TRIBUNAL não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
desempenho na prestação do serviço e de quaisquer irregularidades detectadas durante a vigência contratual.
7.15. O TRIBUNAL poderá realizar glosa de valores de serviços não realizados, na própria fatura, oficiando
a CONTRATADA sobre as razões que ensejaram o desconto.
7.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo TRIBUNAL, entre a última data prevista para
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitação
da CONTRATADA, e calculados, “pro rata tempore”, por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Na qual:
EM = Encargos moratórios;
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VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira =0,00016438, assim apurado:

Em, que:
i = taxa percentual anual no valor de 6%.

7.16.1. A atualização financeira tratada neste item será incluída no faturamento seguinte ao da ocorrência e dependerá de
solicitação da CONTRATADA.
DA CONTA VINCULADA

CLÁUSULA OITAVA: Será observado o contingenciamento mensal de parcela do pagamento devido
à CONTRATADA, em atendimento parcial a Resolução nº. 169, de 31 de janeiro de 2013, do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ (com a redação alterada pela Resolução nº 301, de 29 de novembro de 2019).
8.1. O montante mensal a ser contingenciado será obtido mediante a aplicação dos percentuais constantes no ANEXO
IV – PLANILHAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA
CONTRATAÇÃO referentes aos provisionamentos das seguintes rubricas:
a) 13º salário;
b) Incidência dos encargos sociais básicos sobre 13º salário;
c) Férias e Abono Constitucional.
8.2. Os valores a serem contingenciados serão glosados do pagamento mensal à CONTRATADA e depositados em
conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – aberta em nome da CONTRATADA em banco público
oficial.
8.3. Os saldos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – serão remunerados pelo índice da
poupança.
8.4. A CONTRATADA, no prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir da data da assinatura deste Contrato, deverá atender
à solicitação de assinatura dos documentos de abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –,
em banco público indicado pelo TRIBUNAL, nos termos estabelecidos no inciso II do art. 6º da Resolução CNJ nº. 169,
de 31 de janeiro de 2013, com redação dada pela Resolução CNJ nº. 183/2013.
8.5. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada deverão ser suportadas pela taxa de
administração constante na proposta comercial da CONTRATADA.
8.6. O valor das despesas com a cobrança de abertura e de manutenção da referida conta-depósito vinculada será retido
do pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositado na conta-depósito vinculada – bloqueada para
movimentação.
8.7. Para resgate dos recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - a CONTRATADA deverá
expedir solicitação formal à COSERG.
8.8. Para resgate dos recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - a CONTRATADA, após
pagamento da rubrica aprovisionada, deverá apresentar à COSERG os documentos comprobatórios de que efetivamente
pagou a cada empregado alocado neste Contrato as rubricas correspondentes ao valor a ser resgatado.
8.9. A solicitação deverá ser acompanhada de planilha detalhando, para cada empregado, o cálculo do 13º salário, que
resultará no valor a ser lançado em holerite, restringindo-se ao lapso de tempo em que o empregado estiver alocado na
execução deste Contrato, acompanhando a proporcionalidade dos aprovisionamentos havidos e culminando no valor total
do resgate.
8.10. O responsável pela fiscalização deste Contrato ratificará as informações que integrarem os cálculos e que
influenciem nos valores a serem levantados da conta depósito vinculada, no que disser respeito à frequência do
empregado no posto de trabalho, número de ausências, adicional noturno, se o período abrangido pelo cálculo é
compatível com a alocação do empregado na Unidade, dentre outros, e enviará de imediato, por meio eletrônico, a
planilha de cálculo atestada, a folha de pagamento e a solicitação formal da empresa para os setores competentes nos
termos do art. 12 da Resolução CNJ nº. 169/2013, com redação dada pela Resolução CNJ nº. 183/2013.
8.11. No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, a CONTRATADA solicitará o resgaste do valor
ao TRIBUNAL, observando os procedimentos descritos acima, devendo apresentar ao TRIBUNAL, no prazo de 10
https://sei.tjmg.jus.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=362777&id_documento=6979678&id_orgao_acesso_externo=…

15/21

27/09/2021 12:32

SEI/TJMG - 6273960 - Contrato

154

(dez) dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores liberados para a conta depósito do empregado, a
documentação visada pelo sindicato e o comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários.

8.12. A CONTRATADA poderá solicitar autorização do TRIBUNAL para movimentar os recursos da CONTADEPÓSITO VINCULADA – bloqueada para movimentação – diretamente para a conta corrente dos empregados
alocados na execução deste Contrato, desde que para o pagamento de verbas trabalhistas que estejam contempladas nas
mesmas rubricas indicadas no subitem 8.1 desta Cláusula.
8.12.1. Na situação descrita acima, o TRIBUNAL solicitará ao banco público oficial 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.
8.13. No encerramento deste Contrato, eventuais saldos da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –
deste Contrato findo serão transferidos para novo Contrato quando a última CONTRATADA e a
posterior CONTRATADA forem a mesma empresa, ocorrendo aproveitamento total ou parcial da mão-de-obra
pela CONTRATADA.
8.14. Após o encerramento deste Contrato, eventuais saldos referentes às obrigações trabalhistas da CONTRATADA não
revertidos em favor de seus empregados, os mesmos deverão ser mantidos na conta-depósito vinculada até a
comprovação do efetivo pagamento desses empregados.
8.15. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, será
liberado à empresa CONTRATADA no momento do encerramento deste 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.
DO REAJUSTAMENTO

CLÁUSULA NONA: O restabelecimento da relação pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial, dar-se-á segundo os critérios abaixo especificados:
a) O valor referente à remuneração prevista neste Contrato será reajustado quando ocorrer alteração dos salários das
categorias, em decorrência de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho, desde que devidamente
depositados na Delegacia Regional do Trabalho DRT-MG, ou ato do Poder Público, ou, ainda, por autorização
deste TRIBUNAL, vedada a inclusão de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, salvo interesse
desta Administração. Isso se refletirá nos grupos onde estiver prevista a incidência do valor remuneratório.
b) O valor do vale-transporte será reajustado quando ocorrer alteração do valor da passagem do transporte coletivo do
Município onde o serviço é prestado, desde que o reajuste seja homologado pelos órgãos competentes, comprovado a
este TRIBUNAL.
b.1) Os valores das rubricas acima mencionadas sofrerão alterações decorrentes de acréscimos ou decréscimos de
serviços.
c) O valor do benefício vale-lanche será reajustado quando ocorrer alteração em decorrência de convenção(ões)
coletiva(s) de trabalho, desde que devidamente depositados na Delegacia Regional do Trabalho – DRT/MG, ou ato do
Poder Público.
c.1) Os valores das rubricas acima mencionadas sofrerão alterações decorrentes de acréscimos ou decréscimos de
serviços.
d) Os valores relativos ao LDI – Lucro e Despesas Indiretas somente serão reajustados após 12 (doze) meses contados da
data limite da apresentação da proposta, com aplicação máxima do índice acumulado do IPCA, mediante negociação
entre as partes.
9.1. A proposta de reajuste dependerá de iniciativa da CONTRATADA, devendo ser apresentada ao TRIBUNAL, em
até 30 (trinta) dias da ocorrência do fato ensejador da variação dos componentes de custo desta contratação.
9.2. A inércia da CONTRATADA implicará a perda dos valores retroativos a que faria jus, no caso de inobservância do
prazo previsto no subitem anterior.
9.3. É vedada a inclusão de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando, após a formalização deste
Contrato, tornarem-se obrigatórios, por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva.
9.4. A CONTRATADA deverá informar ao TRIBUNAL toda alteração de caráter obrigatório e superveniente,
decorrente de acordos ou convenções coletivas de trabalho, durante a execução do objeto contratual.
DO PRAZO
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CLÁUSULA DÉCIMA: O prazo de vigência deste Contrato de prestação de serviços será de 12 (doze)
meses, contados a partir de 30.10.2021, podendo este prazo ser prorrogado, mediante a celebração de termo aditivo,
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores.
10.1. No caso de prorrogação do prazo contratual, o TRIBUNAL se reserva o direito de exigir, durante todo o período de
prorrogação, o mesmo atendimento prestado no decorrer da vigência do termo inicial.
10.2. Caso a CONTRATADA não tenha interesse em renovar o Contrato, deverá manifestar formalmente sua intenção
ao TRIBUNAL, no prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias antes da data prevista para o término da relação contratual.
DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Este Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal
nº. 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários nos quantitativos do objeto deste Contrato, observados os limites dispostos no
citado artigo.
DAS VEDAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer
operação financeira, bem como:
12.1. Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte do TRIBUNAL, salvo nos casos
previstos em lei.
12.2. Subcontratar o todo ou parte do serviço, sem prévia e expressa autorização do TRIBUNAL, ensejando tal ato em
sanções administrativas e rescisão previstas neste Contrato.
12.3. Contratar empregado que possua parentesco natural ou civil, na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, com magistrado ou servidor em exercício de cargo de direção ou de assessoramento da Secretaria
do TRIBUNAL de Justiça do Estado de Minas Gerais e da Justiça de Primeira Instância.
12.4. Contratar bacharel em direito que esteja com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil.
12.5. A CONTRATADA encaminhará à COSEC, por meio digital, em até 30 (trinta) dias do início da prestação de
serviços de cada colaborador, e anualmente no caso de prorrogação de vigência contratual, cópia de declarações
individuais dos empregados alocados na prestação dos serviços, indicando que não incorrem nas condições de nepotismo
indicadas no subitem 12.3 desta Cláusula.
12.5.1. A CONTRATADA encaminhará à COSEC, por meio digital, até 30 (trinta) dias do início da prestação dos
serviços de cada colaborador, cópia das declarações individuais dos empregados alocados na prestação de serviços,
indicando que não estão inscritos como advogados na OAB, bem como da impossibilidade de inscrição enquanto
perdurar prestação de serviços nas lotações do TRIBUNAL.
12.5.2. O TRIBUNAL poderá solicitar as declarações mencionadas nos subitens acima assinadas pelo colaborador a
qualquer momento.
12.6. Emitir duplicatas com base neste Contrato, não se responsabilizando o TRIBUNAL, em hipótese alguma, por seu
pagamento.
12.7. Alocar trabalhador autônomo ou equiparado, para a prestação de serviços neste TRIBUNAL.
12.8. Ter entre seus empregados colocados a disposição do TRIBUNAL, para o exercício de funções de chefia, pessoas
que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 156, de 08 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ.
12.9. Responsabilizar o TRIBUNAL por compromisso assumido com terceiros, envolvendo ou não os profissionais
alocados na prestação dos serviços.
12.10. Designar para função de confiança ou nomear para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, pessoa
que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos
seguintes casos:
I – atos de impropriedade administrativa;
II – crimes:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
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e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
12.10.1. A vedação descrita no subitem 12.10 desta Cláusula abrange aqueles que tenham:
I – praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego público;
II – sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional
competente;
III – tido suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que
configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.
12.11. Contratar funcionário que já possui outro vínculo empregatício, cuja contratação impediria o descanso intrajornada
mínimo previsto nas leis trabalhistas.
DA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica
da CONTRATADA, mediante fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, o TRIBUNAL se reserva o direito
de rescindir este Contrato ou continuar sua execução com empresa resultante da alteração social.
13.1. Em caso de cisão, o TRIBUNAL poderá rescindir este Contrato ou continuar sua execução pela empresa que,
dentre as que surgidas da cisão, melhor atenda as condições iniciais de habilitação em relação ao prazo restante deste
Contrato.
13.1.1. Em qualquer dessas hipóteses, deverá ser formalmente comunicada a ocorrência ao TRIBUNAL, com a
documentação comprobatória da alteração, devidamente registrada.
13.2. A não apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o registro da alteração social ocorrida
implicará na aplicação da sanção de advertência e, persistindo a situação, poderá ser rescindido este Contrato por culpa
da CONTRATADA, com a aplicação da multa e das demais sanções previstas em lei nessa hipótese.
DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da
Lei Federal nº. 8.666/93, bem como:
a) Por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, independente de aviso, interpelação ou notificação judicial.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que seja conveniente para o TRIBUNAL, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do término de sua vigência.
c) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA durante a prestação dos
serviços.
d) Por atrasos frequentes e injustificados na prestação dos serviços e na recusa da CONTRATADA em prestá-los.
14.1. No caso de rescisão unilateral, o TRIBUNAL não indenizará a CONTRATADA, salvo pelo serviço já prestado até
o momento da rescisão.
14.2. A rescisão contratual, no caso de a CONTRATADA praticar atos lesivos ao TRIBUNAL, será precedida do
devido Processo Administrativo sancionatório e/ou Processo Administrativo de Responsabilização (Resolução nº.
880/2018 deste TRIBUNAL).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, execução
insatisfatória do serviço, mora de execução, omissão e outras falhas, caracterizam descumprimento das obrigações
assumidas podendo o TRIBUNAL aplicar à CONTRATADA, após regular processo administrativo, garantido o direito
ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes sanções:
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a) Advertência por escrito, informando à CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e
a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.1) até 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso na prestação dos serviços, sobre o valor total
deste Contrato;
b.2) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou
entrega de serviço/objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas, com a possível rescisão contratual;

b.3) até 2% (dois por cento) sobre o valor total deste Contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou normas da legislação pertinente.
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02
(dois) anos.
d) 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 do fornecedor perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública
pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº.
45.902/2012.
15.1. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, dentre
outras:
15.1.1. Não pagamento de salários aos colaboradores alocados na prestação de serviços até a data limite prevista;
15.1.2. Deixar de fornecer ou fornecer em atraso, parcial ou totalmente, uniforme e EPIs previstos neste Contrato;
15.1.3. Deixar de fornecer ou fornecer em atraso, parcial ou totalmente, os insumos definidos mensalmente;
15.1.4. Deixar de fornecer ou fornecer em atraso os benefícios, especialmente vale-lanche e vale-transporte, devidos aos
empregados;
15.1.5. Deixar de substituir profissionais faltosos, em férias ou demais afastamentos, quando solicitado
pelo TRIBUNAL;
15.1.6. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em Contrato ou instrumento equivalente;
15.1.7. Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de execução;
15.1.8. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao TRIBUNAL;
15.1.9. Entrega de objeto/mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificado ou inadequado para o uso, como se
verdadeiro ou perfeito fosse;
15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e
“d” do caput desta cláusula.
15.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação da
sanção;
15.3.1. Na hipótese de multa contratual, se esta não for recolhida no prazo estabelecido no subitem 15.3 desta Cláusula, o
valor da multa aplicada poderá ser descontado de pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA e/ou cobrada
judicialmente.
15.3.2. A atualização do valor da multa será de acordo com o que prescreve o art. 50 do Decreto Estadual nº.
46.668/2014.
15.4. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo a CONTRATADA ser descredenciada junto ao Cadastro de
Fornecedores do órgão ou entidade promotora da licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e neste Contrato e das demais cominações legais.
15.5 Os instrumentos de defesa prévia e de recursos eventualmente interpostos pela CONTRATADA deverão ser
instruídos com os documentos hábeis à prova das alegações neles contidas.
15.5.1. Os referidos documentos probatórios deverão ser apresentados em suas versões originais ou em versões
autenticadas por servidores da Administração, mediante prévio recolhimento das despesas, em casos de requisição de
cópia, sob pena de, a critério do TRIBUNAL, não serem analisados.
15.6. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei Federal
nº. 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei, conforme disposições da Resolução nº.
880/2018 do Órgão Especial deste TRIBUNAL, que institui e regulamenta o Processo Administrativo de
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Responsabilização - PAR no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e do Manual do Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR, instituído pela Portaria nº. 4.713/PR/2020 deste TRIBUNAL.
DA ANTICORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas a Lei federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, e se compromete, por si e por seus
sócios, administradores e colaboradores, a cumpri-las fielmente, e observar os princípios da legalidade, moralidade,
probidade, lealdade, confidencialidade, transparência, eficiência e respeito aos valores preconizados no Código de
Conduta do TRIBUNAL, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.
16.1. A CONTRATADA deverá dar conhecimento aos funcionários de seus respectivos quadros que participarão da
execução contratual sobre o Programa de Integridade do TRIBUNAL e sobre as demais normas editadas por
este TRIBUNAL sobre o tema.
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É dever das partes contratantes observar e cumprir as regras impostas pela Lei
Federal nº. 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, devendo ser observadas, no tratamento
de dados, no âmbito do TRIBUNAL, a respectiva finalidade específica, a consonância ao interesse público e a
competência administrativa aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: É vedada à CONTRATADA a utilização de dados pessoais repassados em
decorrência da contratação para finalidade distinta daquela do objeto deste Contrato, sob pena de responsabilização
administrativa, civil e criminal.
18.1. A CONTRATADA deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência deste Contrato contra acessos não autorizados
e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilícito.
18.1.1. Caberá à CONTRATADA implantar política para tratamento, com ênfase na prevenção ao vazamento de dados,
comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações repassadas em decorrência da
execução contratual.
18.1.2. A CONTRATADA compromete-se ao correto processamento e armazenamento dos dados pessoais a ela
atribuídos em razão de eventuais relações trabalhistas e/ou contratuais havidas em decorrência da contratação por
este TRIBUNAL.
18.1.3. A CONTRATADA deverá adotar as medidas de segurança e proteção dos dados pessoais porventura recebidos
durante e após o encerramento da vigência do pacto administrativo celebrado com o TRIBUNAL, com vistas,
principalmente, a dar cumprimento às obrigações legais ou regulatórias do controlador, respeitando os prazos legais
trabalhistas, previdenciários e fiscais para a guarda de tais dados, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Federal nº.
13.709/2018.
18.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao TRIBUNAL, ao titular dos dados, e à Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano
relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº. 13.709/2018.
18.3. Para a execução do objeto deste Contrato, em observância ao disposto na Lei Federal nº. 13.709/2018 (LGPD), na
Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei Federal nº. 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e ao princípio da transparência, a CONTRATADA e seus representantes ficam cientes do acesso e da
divulgação, por este TRIBUNAL, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço
comercial, endereço residencial e endereço eletrônico.
DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A eficácia deste Contrato decorrerá da publicação de seu extrato no órgão de
comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (“Diário Judiciário Eletrônico”).
DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou litígios
eventualmente emergentes em decorrência do presente Contrato.
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E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes eletronicamente o presente instrumento no Sistema
Eletrônico de Informações do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte,
PELO TRIBUNAL:
ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO
Juíza Auxiliar da Presidência

PELA CONTRATADA:
ANTÔNIO CAMPOS DE ABREU
Diretor Presidente

GESTOR: GESEG
CC - fs
Documento assinado eletronicamente por Antonio Campos de Abreu, Usuário Externo, em 27/09/2021, às 12:31,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código
verificador 6273960 e o código CRC B77085C8.

0005889-63.2021.8.13.0000

6273960v67
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PROCESSO N° 23520.003493/2022-80
TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 14/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA E A FEDERAÇÃO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, com sede na Rua Professor José Seabra de Lemos, 316,
Recanto dos Pássaros, CEP 47.808-021, na cidade de Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob o nº
18.641.263/0001-45, neste ato representada pelo Magnífico Reitor Jacques Antônio de Miranda,
nomeado pelo Decreto de 17 de setembro de 2019, publicado no DOU de 18 de setembro de 2019 na
seção 2, página 1, inscrito no CPF sob o nº 034.407.416-13, portador da Carteira de Identidade nº 8789707
SSP/MG, doravante denominada CONTRATANTE, e a FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E
INTEGRAÇÃO DOS SURDOS inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.262.052/0001-18, sediada na Rua Albita, S/N,
Cruzeiro, CEP 30.310-160, em Belo Horizonte/MG, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Antônio Campos de Abreu, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.007.539,
expedida pela SSP/MG e CPF nº 252.956.676-34, tendo em vista o que consta no Processo nº
23520.003493/2022-80, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa de Licitação nº 08/2022 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de tradução e
interpretação em Língua Brasileiras de Sinais (LIBRAS) / Língua Portuguesa, com disponibilização de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Projeto Básico.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao projeto Básico e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
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ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND

QTD

Preço Unit.
(R$/mês)

INTÉRPRETE DE LIBRAS –
40h

POSTO

6

R$ 4.531,39

VALOR TOTAL GERAL

Preço Anual
do posto (R$)

Preço Global (R$)

R$ 54.376,68

R$ 326.260,08

R$ 326.260,08

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no projeto Básico, de 12 meses,
com início na data de assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de
60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja
observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos
não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos
e/ou eliminados como condição para a renovação.
2.4.1. A futura contratada manifesta concordância com a redução e/ou eliminação dos
custos mencionados no item anterior, o que poderá ser realizado por meio de apostilamento.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 326.260,08 (Trezentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta
reais e oito centavos).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 158717/26447
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171334
Elemento de Despesa: 339037
PI: M20RKG01LBS
Nota de Empenho: 2022NE000215 / 2022NE000216
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicandose o índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
6.2. Demais regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual
(reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste
Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Projeto Básico.
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Projeto Básico.
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9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato
por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso
IV, do Decreto nº 9.507, de 2018).
11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA
das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho
(art. 64 a 66 da IN SEGES/MP nº 05/2017).
11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:
11.7.1. a garantia contratual, 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 pela Administração, nos termos da legislação que rege
a matéria; e
11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
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11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.
11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:
11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei nº 8.666, de 1993, reter os eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação
estabelecida no art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020.
12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas
e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os
da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso
aplicáveis.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Barreiras/Bahia - Justiça Federal para dirimir os litígios
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

10 de ___________________
maio
Barreiras/Bahia, ______
de 2022.

_________________________
Jacques Antônio de Miranda
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
de forma digital por
ANTONIO CAMPOS Assinado
ANTONIO CAMPOS DE
ABREU:25295667634
DE
Dados: 2022.05.11 11:16:41
ABREU:25295667634 -03'00'

_________________________
Antônio Campos de Abreu

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS

TESTEMUNHAS:
1- ________________________

2- ________________________
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO Nº 14/2022
A empresa FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS, inscrita no CNPJ nº
29.262.052/0001-18, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Antônio Campos de Abreu, portador
da Carteira de Identidade nº MG-1.007.539, expedida pela SSP/MG e CPF nº 252.956.676-34, AUTORIZA
a Universidade Federal do Oeste da Bahia, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de
26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos
dispositivos correspondentes do Projeto Básico da Dispensa de Licitação nº 08/2022:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer
tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas
trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas
obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução
do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em
nome da empresa FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS junto a instituição
bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DA BAHIA, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos
saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das
verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue
tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

Barreiras/Bahia, ______ de ___________________ de 2022.
ANTONIO CAMPOS DE
ABREU:25295667634

Assinado de forma digital por
ANTONIO CAMPOS DE
ABREU:25295667634
Dados: 2022.05.11 11:17:04 -03'00'

_________________________
Antônio Campos de Abreu

FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS
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Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal do Oeste da Bahia

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2022 - UASG 158717
Nº Processo: 23520003493202280 . Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de tradução/interpretação da Língua Portuguesa para a Língua brasileira de sinais
(LIBRAS), e vice-versa, por meio de Dispensa de Licitação, baseada na Lei 8.666/1993, art. 24, inciso XX.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XX da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Devido exiguidade de tempo e necessidade de cumprimento legal Declaração de Dispensa
em 12/04/2022. ANGELO MARCONI MANIERO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 14/04/2022.
JACQUES ANTÔNIO DE MIRANDA. Reitor. Valor Global: R$ 326.260,08. CNPJ CONTRATADA :
29.262.052/0001-18 FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS.
(SIDEC - 03/05/2022) 158717-26447-2022NE111111
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
CÂMARA PERMANENTE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO CPIFES

PARECER n. 00001/2020/CPIFES/PGF/AGU
NUP: 00914.000645/2019-68
INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
ASSUNTOS: PREGÃO ELETRÔNICO
EMENTA: Direito à Educação. Tradutor e Intérprete. Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS.
Licitação Pública. Serviços Terceirizados. Possibilidade.

RELATÓRIO
1.
A presente manifestação decorre de projeto institucionalizado da Procuradoria Geral Federal, no âmbito
do qual foi expedida a Portaria PGF nº 556/2019, que dispõe sobre as Câmaras Permanentes da PGF, integradas por
Procuradores Chefes de autarquias e fundações públicas, ad hoc designados, nos termos da Ordem de Serviço PGF nº 21,
de 02.09.2019. Tem as Câmaras Permanentes por objetivo, no âmbito de seu respectivo núcleo temático, aperfeiçoar as
teses jurídicas relacionadas às atividades de consultoria e assessoramento jurídico das Autarquias e Fundações públicas
federais, bem como discutir questões jurídicas relevantes que lhe são afetas, competindo-lhes, no âmbito de sua atuação
temática:
I – identificar questões jurídicas relevantes que são comuns aos Órgãos de Execução da
Procuradoria-Geral Federal nas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos às autarquias
e fundações públicas federais;
II – promover a discussão das questões jurídicas identificadas, buscando solucioná-las e
uniformizar o entendimento a ser seguido pelos Órgãos de Execução da Procuradoria-Geral
Federal; e
III – submeter à consideração do Diretor do Departamento de Consultoria a conclusão dos
trabalhos, para posterior aprovação pelo Procurador-Geral Federal.

2.
Após delimitação de temas controversos e relevantes, são realizados estudos e debates em reuniões
mensais, cujo objetivo final é a identificação e o aclaramento das controvérsias, por meio da emissão de Pareceres e/ou
Notas Técnicas, de forma a orientar a atuação administrativa das entidades assessoradas e reduzir a insegurança jurídica.
3.
No caso, trata-se de processo encaminhado para este órgão de consultoria da Procuradoria-Geral Federal,
em razão de manifestação jurídica da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC –
Parecer n. 00193/2019/NLICT/PFUFSC, que entendeu pela possibilidade de contratação de empresa prestadora de
serviços de gestão de mão de obra para prestação de serviços de tradução, interpretação e guia-interpretação de
Libras/Português.
4.
Inicialmente, relata que a matéria que já foi objeto de análise e manifestação jurídica do Subgrupo
Permanente de Trabalho que elaborou o Parecer n. 01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU, concluindo pela
possibilidade de duas alternativas realizáveis no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior –
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IFES: (i) aproveitamento em lista de aprovados em concurso público de outras Instituições ou órgão dentro do mesmo
Poder, cujo cargo seja equivalente ao cargo da IFES; (ii) contratação temporária e por excepcional interesse de
profissional técnico (nível médio + proficiência).

5.
Além desse entendimento jurídico, ressalta que o Departamento de Consultoria – DEPCONSU, elaborou
a Nota n. 00020/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, após provocação da Universidade Federal de Goiás - UFG, entendendo
pela impossibilidade de utilização da terceirização da atividade de tradutor e intérprete em libras.
6.
No ano de 2017, o DEPCONSU voltou a analisar a matéria por meio da Nota
00002/217/DEPCONSU/PGF/AGU, reafirmando sua posição no sentido de não ser possível à terceirização de tais
atividades.
7.
Após o relato da posição da Procuradoria-Geral Federal, por meio do Subgrupo Permanente das IFES e
do Departamento de Consultoria, a Procuradora Federal Alessandra Sgreccia argumenta que a nova redação dada ao
artigo 26, §2º, do Decreto n. 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, superou as vedações
existentes à terceirização, ao admitir que “as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos e os órgãos
da administração pública federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes contratados especificamente para essa
função ou central de intermediação de comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto (...)”.
8.
Nesse ponto, destaca que “que ato do Chefe do Executivo da União passou a admitir que a Administração
concretize os direitos da população surda ou surdo-cega por meios não próprios (contratados especificamente para essa
função ou central de intermediação), ou seja, por execução indireta, a qual é conceituada pelo art. 6.º da Lei n. 8.666/93
nos seguintes termos: "Art. 6.º Para os fins desta Lei, considera-se: (omissis) VIII - Execução indireta - a que o órgão ou
entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes[...]”.
9.
Em seguida registra que "há superação (overruling) das manifestações jurídicas exaradas pelo colendo
Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União, que compreendiam ser vedada a
terceirização em razão da existência de cargo na carreira dos servidores técnico-administrativo em educação”.
10.
Por fim, conclui pela possibilidade de terceirização das atividades de tradutor e intérprete em libras, posto
que “a melhor interpretação a ser conferida à norma é de que incentiva os órgãos e entidades do executivo federal a
terceirizarem as funções e, notadamente, autoriza àqueles que dispõem de quadro próprio na carreira a também satisfazer
a sua demanda a partir da tomada desses serviços em regime de terceirização de mão-de- obra.”
11.
Assim, tendo em conta a divergência de entendimento oriunda da Procuradoria Federal junto à
Universidade Federal de Santa Catarina – PF/UFSC, os autos foram submetidos à análise e manifestação jurídica desta
Câmara.
ANÁLISE JURÍDICA
12.
A Administração Pública ao executar as atividades para satisfação de suas próprias necessidades e da
coletividade o faz por meio de seus órgãos, entidades e agentes administrativos, utilizando dos seus próprios meios, ou,
diante da impossibilidade de assim proceder, está autorizada pela Constituição Federal – artigo 37, XXI – a realizar
licitação pública para contratação de terceiros, que serão responsáveis pela execução dos serviços para atender às
necessidades administrativas.
13.
Nesse contexto, a Lei n. 8.666/1993 prescreve as normas que tratam sobre a realização de procedimento
licitatório que, dentre outros, objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Segundo a
norma geral de contratações públicas, entende-se por “Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com
terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:” - artigo 6º, VIII.
14.
A execução indireta, mediante contratação, de serviços na Administração Pública federal, direta e
indireta, deve obedecer às normas previstas no Decreto n. 9.507/2018, que disciplina a terceirização no serviço público
federal.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486

2/9

16/05/2022 14:03

https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486

171

15.
No Capítulo II, que trata das vedações, há previsão no sentido de que não será admitida a terceirização de
serviços inerentes às categorias funcionais do plano de cargo e carreiras de cada órgão ou da entidade.

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, os serviços:
(...)
IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão
ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. (g.n.).
(...)

16.
Ainda, registro que a Instrução Normativa n. 05/2017/SEGES, trilha no mesmo sentido, na Seção IV,
Capítulo I, que trata sobre as disposições gerais para a contratação de serviços mediante terceirização na Administração
Pública federal direta e indireta.
Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional:
(...)
IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. (g.n.)
(...)

17.
Aqui, convém destacar que os dispositivos acima citados preveem exceção à vedação apresentada, ao
admitir a contratação no caso de “disposição legal em sentido contrário” e “salvo disposição legal em contrário”.
18.
Portanto, chegamos a seguinte conclusão: (i) não é possível a terceirização de atividades inerentes às
categorias funcionais compreendidas pelo plano de cargos da entidade ou órgão. No entanto, havendo disposição legal em
contrário, a pretensão administrativa poderá ser viabilizada mediante a realização de licitação para contratação dos
serviços pretendidos.
19.
No caso, a Administração Pública pretende contratar, mediante terceirização, atividade de tradutor e
intérprete em libras. Sucede que tais atividades são atribuições do Técnico-Administrativo em Educação - TAE, nos
termos da Lei n. 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação.
20.
Segundo a Lei n. 11.091/2005, tais atribuições são inerentes ao cargo de Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais, nível de classificação D, com escolaridade ensino médio completo + proficiência em libras.
21.
Assim, em princípio parece que não seria possível a contratação de Tradutor e Intérprete de Linguagem
de Sinais, posto que presente a vedação prevista no Decreto n. 9.507/2018, artigo 3º, IV.
22.
O Decreto n. 5.626/2005, objetivando garantir o amplo e efetivo atendimento das pessoas surdas ou com
deficiência auditiva, autoriza a contratação de intérpretes específicos para o desempenho de tais atividades a depender da
necessidade administrativa devidamente justificada.
Art. 26. O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da
administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com
deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras
e da tradução e da interpretação de Libras - Língua Portuguesa.
(...)
§ 2º Para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou com deficiência
auditiva, o Poder Público, as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos
e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes
contratados especificamente para essa função ou central de intermediação de comunicação que
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3/9

16/05/2022 14:03

https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486

172

garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto, com intermediação por meio de recursos de
videoconferência on-line e webchat, à pessoa surda ou com deficiência auditiva. (g.n.).
(...)

23.
Nesse contexto, o Ministério da Economia - ME, por meio da Nota Técnica SEI n. 3086/2019/ME, da
lavra da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital, Órgão Central de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC e competente para estabelecer orientações
normativas sobre o tema, nos termos do art. 6º do Decreto nº 67.326, de 05 de outubro de 1970, ao responder
questionamento apresentados pelo Ministério da Educação - MEC, relacionados à pedidos de autorização para
contratação temporária nas instituições federais de ensino para atendimento a pessoa com deficiência, manifestou-se de
forma clara e precisa sobre a possibilidade de contratação de tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS, por meio de terceirização de serviços nos termos do Decreto n. 9.507/2018 e da Portaria n. 443,
de 27 de dezembro de 2018, como medida alternativa para melhoria do desempenho institucional da IFES na execução
de políticas de atendimento das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, vejamos:
(...)
12. Não obstante as informações aqui prestadas, a busca de medidas alternativas para a melhoria
do desempenho institucional especificamente quanto à atendimento a pessoa com deficiência
matriculada em instituição federal conta com a efetiva participação deste Ministério da Economia
no âmbito de suas competências regimentais. Nesse contexto, e com vistas a diminuir tais
dificuldades e propiciar maior celeridade pelas Instituições Federais de Ensino em relação à
demanda de profissional especializado foi editada a Portaria n. 443, de 27 de dezembro de 2018,
que estabelece os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta, em
atendimento do disposto no art. 2º do Decreto n. 9.507, de 21 de setembro de 2018.
13. Assim, de acordo com o art. 1º, inciso XXXI da referida Portaria, foi possibilitado que os
serviços de tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras), inclusive a monitoria
de inclusão e acessibilidade, no âmbito da administração pública federal será preferencialmente
objeto de execução indireta (...)

24.

O Ministério da Economia, portanto, aponta que a contratação de tais profissionais pode ser realizada

com fundamento na Portaria n. 443, de 27 de dezembro de 2018[1], que estabelece os serviços que serão
preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de
setembro de 2018:
Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, serão
preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros, os seguintes serviços:
(...)
XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais
(Libras); (g.n.)
(...)

25.

Ainda, vale destacar que o Ministério da Economia, Nota Técnica SEI n. 3086/2019/ME, consignou que:
(...)
14. Desse modo, desde dezembro de 2018, as Instituições Federais de Ensino podem se valer
das disposições da Portaria n. 443, de 27 de dezembro de 2018, sem necessidade de
ingerência desta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal para a contratação.
Destaque-se que tal medida visa à melhoria da prestação do serviços público e promover maior
celeridade nas contrações de profissional especializado para atender a demanda dos alunos
matriculados nos cursos ofertados pelas IFE's, tendo em vista que, reitera-se, foi possibilitada a
contração de tais serviços, conforme a demanda, por execução indireta, nos termos do Decreto n.
9.507, de 2018. (grifo nosso).
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15. Reforça-se que tal instrumento normativo objetiva mitigar a judicialização existente
relacionada à questão, e ainda contribuir com agilidade nos procedimentos de contratação do
referido profissional pelas Instituições Federais de Ensino, para que eles ocorram dinamicamente
visando melhorar a qualidade da inclusão das pessoas com deficiência em cursos ofertados pelas
IFE's.

26.
Nesse contexto, segundo o Ministério da Economia a contratação de tradutor e intérprete de Libras pode
ser realizada por meio de terceirização de tais atividades, conforme conclusão constante na Nota Técnica SEI n.
3086/2019/ME, segundo a qual "(...) entende-se que o proponente da contratação temporária desses profissionais poderá,
observadas as diretrizes da IN n. 01, de 2019, manifestar-se a respeito das necessidades e justificativas do acréscimo
dessa força de trabalho, com a ressalva de que o atendimento a pessoas com deficiência matriculadas nas instituições
federais de ensino deverá ser preferencialmente executado de forma indireta, na forma do Decreto 9.507, de 2018
e da Portaria n. 443, de 2018". (grifo nosso).
27.
Assim, as IFE's dispõem de dois mecanismos para contratação de tradutor e intérprete de Libras, quais
sejam (i) contratação temporária nos termos da Lei n. 8.745, de 1993 e (ii) execução indireta nos termos do Decreto n.
9.507, de 2018 e da Portaria n. 443, de 2018, porém, conforme entendimento do Ministério da Economi,devem utilizar,
preferencialmente, a contratação mediante terceirização de tais atividades.
28.
Nesse contexto, é oportuno apontar o Princípio da igualdade de condições para acesso e permanência
na escola, que atua como vetor axiológico para efetiva realização do direito à educação, promovendo o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
(...)

29.
Ademais, a Lei n. 9.394/1993, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, consigna que a
educação superior tem por finalidade “formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;” - artigo 43, II. (g.n.).
30.
Oportuno destacar que a Lei n. 10.436/2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais – LIBRAS,
afiança que “Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil” - art. 2º.
31.
Ainda, nos termos do Decreto n. 5.626/2005, art. 23, “As instituições federais de ensino, de educação
básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o
acesso à comunicação, à informação e à educação”.
32.
Dessarte, conforme entendimento do Ministério da Economia, Nota Técnica SEI n. 3086/2019/ME, as
IFE's podem, como meio necessário à realização do direito à educação, contratar para execução de forma indireta
(terceirização) os serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública, desde que a
necessidade administrativa esteja devidamente justificada nos autos, nos termos da legislação específica, tais
como: (i) Lei n. 8.666/1993; (ii) Lei n. 10.5620/2002; (iii) Decreto n. 9.507/2018; (iv) Instrução Normativa n.
05/2017/SEGES; (v) Portaria n. 443/2018.
33.
Diante do contexto acima, considerando a competência normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que interpretou as alterações
normativas recentes, restou superado o entendimento constante do Parecer n. 01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU
no ponto em que se manifestava de forma contrária à possibilidade de contratação de empresa especializada para gestão
de mão de obra de serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública.
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Face ao exposto, concluí-se que
1. É possível, conforme entendimento do Ministério da Economia, a contratação de empresa
especializada para gestão de mão de obra de serviços terceirizados de tradutor e intérprete de
libras, por meio de licitação pública, desde que a necessidade administrativa esteja devidamente
justificada nos autos do processo administrativo, nos termos da legislação específica, tais
como: (i) Lei n. 8.666/1993; (ii) Lei n. 10.5620/2002; (iii) Decreto n. 9.507/2018; (iv) Instrução
Normativa n. 05/2017/SEGES, (v) Portaria n. 443/2018; e
2.
Encontra-se
superado
o
entendimento
constante
do
Parecer
n.
01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU no ponto em que se manifestava de forma contrária à
possibilidade de contratação de empresa especializada para gestão de mão de obra de serviços
terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública

À consideração superior.
Campina Grande, 21 de janeiro de 2020.
(assinado eletronicamente)
Carlos Henrique Benedito Nitão Loureiro
Procurador Federal
Relator
De acordo, na forma da unanimidade apurada no decorrer dos trabalhos (Portaria nº 338/PGF/AGU, de 12
de maio de 2016).
(assinado eletronicamente)
Jezihel Pena Lima
Procurador Federal

(assinado eletronicamente)
Karina Brandão Rezende Oliveira
Procuradora Federal

(assinado eletronicamente)
Nádia Gomes Sarmento
Procuradora Federal

(assinado eletronicamente)
Roberto Vilas-boas Monte
Procurador Federal

(assinado eletronicamente)
Juliana Gomes Campelo De Matos Braz
Procuradora Federal

(assinado eletronicamente)
Lectícia Marília Cabral De Alcântara
Procuradora Federal

(assinado eletronicamente)
Paulo Antônio De Menezes Albuquerque
Procurador Federal

(assinado eletronicamente)
Tarcísio Bessa De Magalhães Filho
Procurador Federal

De acordo. À consideração Superior.
Brasília, de
https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486
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INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA
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DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL
APROVO o PARECER n. 00001/2020/CPIFES/PGF/AGU, do qual se extrai a Conclusão que segue.
Divulgue-se amplamente e encaminhe-se cópia à Consultoria-Geral da União, para conhecimento.
Brasília, ____ de _______________ de 2020.

(assinado eletronicamente)
LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES.
PROCURADOR-GERAL FEDERAL
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº

/2020

I - É POSSÍVEL, CONFORME ENTENDIMENTO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, POR MEIO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESDE
QUE A NECESSIDADE ADMINISTRATIVA ESTEJA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, TAIS COMO: (I) LEI N.
8.666/1993; (II) LEI N. 10.5620/2002; (III) DECRETO N. 9.507/2018; (IV) INSTRUÇÃO NORMATIVA N.
05/2017/SEGES, (V) PORTARIA N. 443/2018; E
II - ENCONTRA-SE SUPERADO O ENTENDIMENTO CONSTANTE DO PARECER N.
01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU NO PONTO EM QUE SE MANIFESTAVA DE FORMA CONTRÁRIA À
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, POR MEIO DE LICITAÇÃO
PÚBLICA

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do
Número Único de Protocolo (NUP) 00914000645201968 e da chave de acesso 8b6af5ad
Notas
1. ^ Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEQUENO SA GIRAO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): INGRID PEQUENO SA GIRAO. Data e Hora: 07-082020 12:35. Número de Série: 17161680. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por KARINA BRANDAO REZENDE OLIVEIRA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço
https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486
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eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): KARINA BRANDAO REZENDE
OLIVEIRA. Data e Hora: 07-08-2020 16:55. Número de Série: 3541855536258133308. Emissor: AC CAIXA PF v2.

Documento assinado eletronicamente por LECTICIA MARILIA CABRAL DE ALCANTARA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): LECTICIA MARILIA CABRAL
DE ALCANTARA. Data e Hora: 07-08-2020 16:30. Número de Série: 1735559. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO VILAS BOAS MONTE, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ROBERTO VILAS BOAS MONTE. Data e Hora: 0708-2020 17:22. Número de Série: 2586285493033069007952085424. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA GOMES CAMPELO DE MATOS BRAZ, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIANA GOMES CAMPELO DE
MATOS BRAZ. Data e Hora: 07-08-2020 15:53. Número de Série: 68990711215051231876304376470. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por NADIA GOMES SARMENTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): NADIA GOMES SARMENTO. Data e Hora: 07-082020 15:50. Número de Série: 13268874. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

Documento assinado eletronicamente por JEZIHEL PENA LIMA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JEZIHEL PENA LIMA. Data e Hora: 07-08-2020
15:42. Número de Série: 3731832497100608555733272307540393189. Emissor: AC Certisign RFB G5.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE BENEDITO NITAO LOUREIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS HENRIQUE BENEDITO
NITAO
LOUREIRO.
Data
e
Hora:
07-08-2020
14:23.
Número
de
Série:
140532656912320913139068517746291638613. Emissor: AC OAB G3.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no endereço
https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486
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Data e Hora: 14-08-2020 14:47. Número de Série: 17170418. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ANTONIO DE MENEZES ALBUQUERQUE, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 368141486 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): PAULO ANTONIO DE MENEZES
ALBUQUERQUE. Data e Hora: 10-08-2020 11:37. Número de Série: 13950558. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RUA PROF. JOSÉ SEABRA DE LEMOS, 316 - RECANTO DOS PASSAROS - BARREIRAS - BAHIA - BRASIL - CEP 47.808-021 TEL: 77 3614-3583

PARECER n. 00018/2022/NLC/PFUFOB/PGF/AGU
NUP: 23520.003493/2022-80
INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB
ASSUNTOS: DEMAIS HIPÓTESES DE DISPENSA
E m e n t a : I . DIREITO
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÕES.
DISPENSA. I I . ANÁLISE DO
CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. III. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO. ARTIGO 24, XX, DA LEI Nº 8666/1993. POSSIBILIDADE ATENDIDAS AS
RECOMENDAÇÕES.

I - RELATÓRIO
1.
Trata-se de processo oriundo da Reitoria da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB,
que tem por objeto a contratação de empresa empresa especializada na prestação de serviços de
tradução/interpretação da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais (libras), e vice-versa, por
meio de dispensa de licitação, baseada na lei 8.666/1993, art. 24, inciso XX.
2.
Os presentes autos foram distribuídos ao procurador signatário, no dia 13/04/2022, para
análise e emissão de parecer, encontrando-se instruídos com os seguintes documentos:
MEMORANDO Nº 317 / 2022 - DAAE (Documento 01 - sipac);
OFÍCIO 053/2020 GAB/UFOB (Documento 02 - Sipac);
ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Documento 15 - Sipac);
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (Documento 21 - Sipac);
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Documento 22 - Sipac);
MAPA DE RISCO (Documento 23 - Sipac);
PROJETO BÁSICO (Documento 25 - Sipac);
COTAÇÕES DE PREÇOS (Documentos 27/29 - Sipac);
LISTA DE VERIFICAÇÃO (Documento 30 - Sipac);
CERTIDÕES (Documentos 36/40 - Sipac);
CONTRATO (Documento 44 - Sipac);
ESTATUTO (Documento 47 - Sipac);
AUTORIZAÇÃO (Documento 50 - Sipac);
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº5/2022-CPO (Documento 52 - Sipac);
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Documento 53 - Sipac).
3.

Em síntese, são estes os fatos.
II - FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

4.
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve,
também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem
celebrados e publicados.
5.
Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus
aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da
premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos especíﬁcos imprescindíveis
para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente
impostos.
6.
De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço
estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em
parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.
7.
De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de assessoramento
jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos
administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu
espectro de competências. Em face disso, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que

sejam juntadas as publicações dos atos de nomeação/designação, ou as citações destes, da autoridade
e demais agentes administrativos, bem como dos atos normativos que estabelecem as respectivas
competências, a ﬁm de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem
praticou determinado ato tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, por si,
não representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do feito.
8.
Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter
vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.
Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para ﬁns de sua correção. O
prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da
Administração.
III - REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO
9.
De acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784, de 1999, os atos do processo administrativo não
dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal.
10.
Com efeito, no que pertine especificamente à licitação, bem como aos contratos/convênios e
outros ajustes, de acordo com a Orientação Normativa AGU nº 2/2009, o processo administrativo deverá
observar as normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a
correspondente protocolização e numeração, juntando-se, em sequência cronológica, os documentos
pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo que cada volume deverá conter os
respectivos termos de abertura e encerramento, contendo, na medida do possível, no máximo, 200
folhas, em conformidade com a Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5/2002. Recomenda-se, também, que
o consulente veriﬁque se há disciplina própria reguladora no âmbito de seu Órgão formalizados, em
conformidade com o ordenamento jurídico pertinente.
11.
Não há nos autos outros vícios a serem apontados em relação à regularidade do processo,
neste sentido, estando regular a sua formação.

DE LIBRAS

IV - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE

12.
No atendimento aos alunos com necessidades especiais, estão abrangidos os alunos com
deficiência auditiva, que são atendidos pelos tradutores e intérpretes de LIBRAS.
13.
Segundo a Lei nº 11.091/2005, tais atribuições são inerentes ao cargo de Tradutor e
Intérprete de Linguagem de Sinais, nível de classiﬁcação D, com escolaridade ensino médio completo +
proficiência em libras.
14.
Assim, em princípio parece que não seria possível a contratação de Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais, posto que presente a vedação prevista no Decreto nº 9.507/2018, artigo 3º, IV. Tal
vedação encontrava-se reaﬁrmada pelo Parecer nº 01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU no ponto em
que se manifestava de forma contrária à possibilidade de contratação de empresa ou pessoa jurídica
especializada para gestão de mão de obra de serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras,
por meio de licitação pública.
15.
No entanto, houve mudança de entendimento, tanto do Ministério da Economia, quanto da
Procuradoria-Geral Federal.
16.
O Decreto nº 5.626/2005, objetivando garantir o amplo e efetivo atendimento das pessoas
surdas ou com deﬁciência auditiva, autoriza a contratação de intérpretes especíﬁcos para o
desempenho de tais atividades a depender da necessidade administrativa devidamente justificada.
Art. 26. O Poder Público , as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos
da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas
surdas ou com deﬁciência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e
da difusão da Libras e da tradução e da interpretação de Libras - Língua
Portuguesa.
(...)
§ 2º Para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou com
deﬁciência auditiva, o Poder Público, as empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e
indireta, poderão utilizar intérpretes contratados especiﬁcamente para essa função ou
central de intermediação de comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial
ou remoto, com intermediação por meio de recursos de videoconferência on-line e webchat,
à pessoa surda ou com deficiência auditiva. (g.n.).
(...)

17.
Nesse contexto, o Ministério da Economia - ME, por meio da Nota Técnica SEI nº
3086/2019/ME, da lavra da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de
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Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Órgão Central de Pessoal Civil da Administração Federal
- SIPEC e competente para estabelecer orientações normativas sobre o tema, nos termos do art. 6º do
Decreto nº 67.326, de 05 de outubro de 1970, ao responder questionamento apresentados pelo
Ministério da Educação - MEC, relacionados à pedidos de autorização para contratação temporária nas
instituições federais de ensino para atendimento a pessoa com deﬁciência, manifestou-se de forma
clara e precisa sobre a possibilidade de contratação de tradutores e intérpretes de
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, por meio de terceirização de serviços nos termos
d o Decreto nº 9.507/2018 e da Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018, como medida
alternativa para melhoria do desempenho institucional da IFES na execução de políticas de atendimento
das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, vejamos:
(...)
12. Não obstante as informações aqui prestadas, a busca de medidas alternativas para
a melhoria do desempenho institucional especiﬁcamente quanto à atendimento a
pessoa com deﬁciência matriculada em instituição federal conta com a efetiva
participação deste Ministério da Economia no âmbito de suas competências
regimentais. Nesse contexto, e com vistas a diminuir tais diﬁculdades e propiciar maior
celeridade pelas Instituições Federais de Ensino em relação à demanda de proﬁssional
especializado foi editada a Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os
serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento do
disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018.
13. Assim, de acordo com o art. 1º, inciso XXXI da referida Portaria, foi
possibilitado que os serviços de tradução e interpretação de Língua Brasileira de
Sinais (Libras), inclusive a monitoria de inclusão e acessibilidade, no âmbito da
administração pública federal será preferencialmente objeto de execução
indireta (...)

18.
O Ministério da Economia, portanto, aponta que a contratação de tais proﬁssionais pode ser
realizada
com
fundamento
na
Portaria
nº
443,
de
27
de
dezembro
de
2018, que estabelece os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta,
em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018:
Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, serão
preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros, os seguintes serviços:
(...)
XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais
(Libras); (g.n.)
(...)

19.
Ainda vale destacar
3086/2019/ME, consignou que:

que

o

Ministério

da

Economia, Nota

Técnica

SEI

nº

(...)
14. Desse modo, desde dezembro de 2018, as Instituições Federais de Ensino podem
se valer das disposições da Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018, sem
necessidade de ingerência desta Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
para a contratação. Destaque-se que tal medida visa à melhoria da prestação do serviços
público e promover maior celeridade nas contrações de proﬁssional especializado para
atender a demanda dos alunos matriculados nos cursos ofertados pelas IFE's, tendo em
vista que, reitera-se, foi possibilitada a contração de tais serviços, conforme a demanda,
por execução indireta, nos termos do Decreto nº 9.507, de 2018. (grifo nosso).
15. Reforça-se que tal instrumento normativo objetiva mitigar a judicialização
existente relacionada à questão, e ainda contribuir com agilidade nos
procedimentos de contratação do referido proﬁssional pelas Instituições
Federais de Ensino, para que eles ocorram dinamicamente visando melhorar a
qualidade da inclusão das pessoas com deﬁciência em cursos ofertados pelas
IFE's. - destaquei

20.
Nesse panorama, segundo o Ministério da Economia, a contratação de tradutor e intérprete
de Libras no âmbito das IFES pode ser realizada por meio de terceirização de tais atividades, conforme
conclusão constante na Nota Técnica SEI nº 3086/2019/ME , segundo a qual "(...) entende-se que o
proponente da contratação temporária desses proﬁssionais poderá, observadas as diretrizes da IN nº 01,
de 2019, manifestar-se a respeito das necessidades e justiﬁcativas do acréscimo dessa força de
trabalho, com a ressalva de que o atendimento a pessoas com deﬁciência matriculadas nas
instituições federais de ensino deverá ser preferencialmente executado de forma indireta,
na forma do Decreto nº 9.507, de 2018 e da Portaria nº 443, de 2018". (grifo nosso).
21.
Assim, as IFE's dispõem de dois mecanismos para contratação de tradutor e intérprete de
Libras, quais sejam (i) contratação temporária nos termos da Lei nº 8.745, de 1993 e (ii) execução
indireta nos termos do Decreto nº 9.507, de 2018 e da Portaria nº 443, de 2018, porém, conforme
entendimento do Ministério da Economia, devem utilizar, preferencialmente, a contratação mediante
terceirização de tais atividades.
22.

É oportuno apontar, neste ínterim, o Princípio da igualdade de condições para acesso
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e permanência na escola, que atua como vetor axiológico para efetiva realização do direito à
educação, promovendo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
(...)

23.
Ademais, a Lei nº 9 .394/1993, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
consigna que a educação superior tem por ﬁnalidade “formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores proﬁssionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;” - artigo 43,
II. (g.n.).
24.
Oportuno desatacar que a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais
– LIBRAS, aﬁança que “Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização
corrente das comunidades surdas do Brasil” - art. 2º.
25.
Ainda, nos termos do Decreto nº 5.626/2005, art. 23, “As instituições federais de
ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à
informação e à educação”.
26.
Desta forma, conforme entendimento do Ministério da Economia, Nota Técnica SEI
nº 3086/2019/ME, as IFE's podem, como meio necessário à realização do direito à
educação,
contratar
para
execução
de
forma
indireta
(terceirização)
os
serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública ou por
dispensa de licitação, quando for o caso, desde que a necessidade administrativa esteja
devidamente justiﬁcada nos autos, nos termos da legislação especíﬁca, tais como: (i) Lei nº
8.666/1993; (ii) Lei nº 10.520/2002; (iii) Decreto nº 9.507/2018; (iv) Instrução Normativa nº
05/2017/SEGES; (v) Portaria nº 443/2018.
27.
Assim, considerando a competência normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital , que interpretou as
alterações normativas recentes, restou superado o entendimento constante do Parecer nº
01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU no ponto em que se manifestava de forma contrária à
possibilidade de contratação de empresa especializada para gestão de mão de obra de serviços
terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública.
28.
A esse respeito, a Procuradoria-Geral Federal emitiu o Parecer nº 01/2020/CPIFES/PGF/AGU
(https://sapiens.agu.gov.br/documento/368141486), aprovado pelo Exmo. Procurador-Geral Federal,
revogando entendimento contido no citado Parecer nº 01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU e concluindo
o seguinte:
1. É possível, conforme entendimento do Ministério da Economia, a contratação
de empresa especializada para gestão de mão de obra de serviços terceirizados
de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação pública, desde que a
necessidade administrativa esteja devidamente justiﬁcada nos autos do processo
administrativo, nos termos da legislação especíﬁca, tais
como: (i) Lei nº
8.666/1993; (ii) Lei nº 10.5620/2002; (iii) Decreto nº 9.507/2018; (iv) Instrução Normativa
nº 05/2017/SEGES, (v) Portaria nº 443/2018; e
2 . Encontra-se
superado
o
entendimento
constante
do
Parecer
nº
01/2015/SGIFES/DEPCONSU/PGF/AGU no ponto em que se manifestava de forma
contrária à possibilidade de contratação de empresa especializada para gestão de mão de
obra de serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras, por meio de licitação
pública. - destaquei

29.
Face ao exposto, conclui-se ser possível a contratação de pessoa jurídica especializada para
gestão de mão de obra de serviços terceirizados de tradutor e intérprete de libras, ainda mais na
presente hipótese, onde consta justiﬁcativa segundo a qual a ausência de intérpretes em quantidade
suﬁciente nos quadros da universidade para atendimento de discentes com deﬁciência auditiva tem
prejudicado o acesso destes estudantes às aulas, muito embora, diga-se de passagem, a proibição de
admissão ou contratação de pessoal prevista na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, não
abarque a contratação, por meio de seleção pública, em casos de necessidade transitória de
substituição de pessoal ou nos casos aumento extraordinário de serviços.
V – DO PROCEDIMENTO ESCOLHIDO E SUA NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO
30.
Permite a Lei nº 8.666/93, como exceção à regra geral da exigência do procedimento
licitatório (CF, art. 37, inciso XXI e art. 2º da Lei 8.666/93), que seja contratada, diretamente pela
Administração, a realização de obras, serviços, compras e alienações, nas hipóteses previstas nos Arts.
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17, 24 e 25 da aludida lei.
31.
Com efeito, a contratação direta tanto pode se dar através da dispensa de licitação, cujas
hipóteses se encontram elencadas no art. 24 da Lei nº 8.666/93, como através da inexigibilidade cujos
fatos autorizadores de incidência, encontram-se inseridos no art. 25, caput e incisos, do citado
preceptivo legal.
32.
No primeiro caso, existe a viabilidade de competição, entrementes, o legislador faculta à
Administração Pública valorar, mediante o juízo de oportunidade e conveniência, se deve realizar ou não
a licitação. Porém, como o rol consignado no citado art. 24 é taxativo, a dispensabilidade só será válida
se os fatos se encaixarem perfeitamente numa das hipóteses legais. Ademais, embora a Administração
esteja liberada de licitar, deve, entretanto, observar os princípios da moralidade administrativa e da
economicidade quanto ao preço contratado.
33.
Dessa forma, dispôs no art. 24, em rol taxativo, as hipóteses de dispensa de licitação,
sendo que a Administração fundamenta a contratação ora em exame no inciso XX:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XX - na contratação de associação de portadores de deﬁciência física, sem ﬁns lucrativos e
de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a
prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.
(...)

34.
Marçal Justen Filho assim ensina sobre a contratação direta prevista no inciso XX do art. 24
da Lei n. 8.666:
"(...) Trata-se de incentivar a atividade de certas atividades de certas entidades privadas,
não integrantes da Administração Pública, mas cuja atuação relaciona-se com o bem
comum. Produz-se uma espécie de 'função social do contrato administrativo', no sentido de
que a contratação é instrumento de realização de outros valores sociais que não a mera
obtenção pela Administração dos bens e serviços de que necessita."

"A contratação faz-se com a associação, a qual não pode ter ﬁns lucrativos. Parece
inquestionável que também pode fazer-se a contratação com outras entidades que
desempenhem idêntica função, ainda que sob forma jurídica diversa. Assim, não há
impedimento em contratar-se fundação, por exemplo.
A exigência da idoneidade deve ser relacionada com a presença dos requisitos de
habilitação. Retornam-se as considerações acima desenvolvidas, no sentido de que a
Administração deve cumprir as demais regras acerca de contratação. Portanto, não se pode
contratar entidade, ainda que ﬁlantrópica, destituída dos requisitos mínimos de
confiabilidade.
É claro, ainda, que a remuneração aos portadores de deﬁciência não descaracteriza a
exigência de ausência de ﬁm lucrativo. Não se confunde o ﬁm lucrativo da entidade com a
garantia de remuneração digna aos prestadores de serviço. (JUSTEN FILHO. Marçal.
Renovar. 15a. edição. p. 382/383).

35.
No caso concreto deve haver a certiﬁcação de que a futura contratada atende ao conceito
legal de associação, bem como a demonstração do vínculo de pertinência entre o ﬁm da instituição e o
objeto do Contrato. Além disso, a contratação com suporte no inc. XX do art. 24 da Lei nº
8.666/93 deverá apresentar os seguintes requisitos de admissibilidade: a) a associação deverá ser
exclusivamente de portadores de deﬁciência física sem ﬁns lucrativos e de comprovada idoneidade; b) o
objeto do contrato deverá ser a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra; c) o preço
contratado deverá ser compatível ao praticado no mercado.
36.
A compatibilidade dos preços médios praticados pelo mercado deverá se dar através de
pesquisas e relatórios destinados a tal ﬁnalidade. A respeito da pesquisa de preços, a Câmara
Permanente Licitações e Contratos Administrativos da Procuradoria-Geral Federal analisou o tema pelo
Parecer 0004/2018/CPLC/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal, cujas conclusões
recomenda-se sejam observadas:
a ) Na pesquisa de preços prévia às licitações e contratações públicas, deve o
gestor utilizar os parâmetros do art. 2° da IN SLTI/MP n.º 05/2014, priorizando-se
os valores colhidos a partir do Painel de Preços e das contratações similares de
outros entes públicos, para, a partir do material coletado, efetuar a análise
crítica dos valores e decidir, de forma motivada, pela utilização combinada ou
não dos preços obtidos a ﬁm de compor o preço de referência da futura
contratação;
b) Deve o gestor ﬁcar atento aos casos nos quais a utilização dos parâmetros
previstos nos incisos I e II do artigo 2º da IN nº 05/2014-SLTI/MP se mostre
ineﬁcaz, situações essas em que as orientações do TCU para o uso do conceito de
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“cesta de preços aceitáveis” devem prevalecer, ou seja, a pesquisa de preços
deve ser feita em variadas fontes, tais como: contratações com entes públicos,
pesquisa com fornecedores, bancos de preços, tabelas de fabricantes, sites
especializados, entre outros, sempre buscando o preço de mercado do que se
deseja adquirir;
c) O disposto nas alíneas anteriores não se aplica às licitações e contratações de obras e
serviços de engenharia, tendo em vista o disposto no art. 5º da IN SLTI/MP n.º 05/2014, que
determina a incidência do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, para a formação do
orçamento de referência desse tipo de contratação.
(...)

37.
De acordo com o Decreto n.º 10.024/2019 e a IN SEGES/MP nº 05/2017, os seguintes
documentos deverão ser elaborados durante a fase de planejamento da contratação:
a) documento para formalização da demanda;
b) estudos preliminares;
c) mapa(s) de risco;
d) termo de referência.
38.
São documentos de natureza essencialmente técnica, razão pela qual se recomenda
que se veriﬁque se foram observadas todas as diretrizes constantes nos respectivos artigos
e Anexos da IN 05/2017 e, quanto aos estudos técnicos preliminares, se atendem a todas as
disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020, em vigor desde 1º de julho de
2020.
39.

Satisfeitas tais condições, inexiste óbice à adoção da contratação direta na espécie.
V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

40.
Ante o exposto, resta possível a contratação, por dispensa de licitação, com base nos art.
24, XX da Lei nº 8.666/93, desde que atendidas todas as recomendações constantes neste
Parecer.
41.
Por ﬁm, o processo deve ser encaminhado à Pró-Reitoria de Administração para a adoção
das medidas cabíveis.

É o Parecer

Conforme o enunciado da Boa Prática Consultiva – BPC n° 07, do Manual de Boas Práticas
Consultivas da CGU/AGU, “o Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas
não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade.”
Barreiras, 26 de abril de 2022.

JORDEAN MARTINS DA SILVA
PROCURADOR FEDERAL JUNTO À UFOB
PROCURADOR-CHEFE
(documento assinado digitalmente)

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23520003493202280 e da chave de
acesso a9cdbbb1

Documento assinado eletronicamente por JORDEAN MARTINS DA SILVA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
868804071 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
JORDEAN
MARTINS
DA
SILVA. Data
e
Hora:
26-04-2022
14:40. Número
de
Série:
18111755038963494705205654280. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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PROJETO BÁSICO
Dispensa de Licitação Nº 51030/2022 - Inciso XX do Art. 24 da Lei n° 8.666/93
Processo Administrativo nº 23292.018017/2022-24

1. DO OBJETO
1.1. Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de
pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços terceirizados
de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra, nos postos de: Tradutor Interprete
de Libras e Cuidador Técnico em Enfermagem, a serem executados nos Campi do Instituto Federal
de Santa Catarina - IFSC, sediados nas Cidades de Caçador, Florianópolis, Gaspar, Joinville, Lages,
Palhoça, , São Miguel do Oeste e Tubarão, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.1.1. Detalhamento dos postos a serem contratados:
CUIDADOR – NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ITEM
1

CÂMPUS
GASPAR
TOTAL

QTD.
40 horas
1
1

CARGA HORÁRIA
TOTAL
40
40

Posto/Meses

Valor Mensal

Valor Anual

1/12
1/12

R$ 6.408,92
R$ 6.408,92

R$ 76.907,04
R$ 76.907,04

TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS (TILs) – NÍVEL SUPERIOR
ITEM
2

QTD.
20 horas
SAO MIGUEL DO OESTE
1
TOTAL
1

CÂMPUS

CARGA HORÁRIA
TOTAL

Posto/Meses

Valor Mensal

Valor Anual

20
20

1/12
1/12

R$ 4.734,08
R$ 4.734,08

R$ 4.734,08
R$ 56.808,96

TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS (TILs) – NÍVEL SUPERIOR
ITEM

3

CARGA HORÁRIA
TOTAL

Posto/Meses

Valor Mensal

Valor Anual

CAÇADOR
FLORIANÓPOLIS
JOINVILLE
LAGES
PALHOÇA

QTD.
40 horas
2
1
1
1
5

80
40
40
40
200

2/12
1/12
1/12
1/12
5/12

R$ 12.978,40
R$ 6.489,20
R$ 6.489,20
R$ 6.489,20
R$ 32.446,00

R$ 155.740,80
R$ 77.870,40
R$ 77.870,40
R$ 77.870,40
R$ 389.352,00

TUBARÃO

1

40

1/12

R$ 6.489,20

R$ 77.870,40

11

460

11/132

R$ 71.381,20

R$ 856.574,40

CÂMPUS

TOTAL

TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 990.290,40
1.2. As especificações dos itens que compõem os Itens 1, 2 e 3 (tabela do item 1.1.1), estão dispostas
nos Planos de Trabalho (Encartes A) deste Projeto Básico.
1.3. A Contratada deve estar ciente que nos valores apresentados na proposta deverão estar inclusos
todos os custos operacionais, insumos, materiais, equipamentos, encargos previdenciários,
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trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.
1.4. A contratação objeto deste Projeto Básico tem como regime de execução a Empreitada por
Preço Unitário.
1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no Art. 57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. O objetivo da contratação é a execução de atividades complementares e acessórias ao
funcionamento das atividades-meio do IFSC, que tem como atividade-fim: o ensino, a pesquisa e a
extensão.
2.1.2. O Decreto-Lei nº 200/67, em seu Art. 10, § 7°, leciona que: "Para melhor desincumbir-se das
tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o
crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da
realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta,
mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execução";
2.1.3. O Decreto nº 9.507/2018, ensina em seu Art. 1º que: "No âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de
competência legal do órgão ou entidade";
2.2. Justificativas para formação de Grupo/Lote único:
2.2.1. Considerando-se o disposto na letra “b”, do Item 3.8, do Anexo III da IN SEGES/MPDG nº
05/2017, no art. 23, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, e na Súmula n° 247 – TCU. Tendo-se como farol que
a essência do serviço a ser contratado é a gestão de mão de obra de serviços especializados, onde a
especialização é do profissional e não da empresa, haverá o agrupamento de itens conforme
discriminado na Tabela do Item 1.1.1 deste Projeto Básico, tendo como critério de adjudicação o
menor valor global;
2.2.2. As empresas que prestam os serviços que compõem o objeto deste Projeto Básico, em regra,
não têm especialidade no serviço propriamente dito, mas na administração da mão de obra que
envolve esses serviços. Em síntese, a especialização está no profissional e não na empresa. É uma
realidade de mercado à qual o IFSC precisa adaptar-se e adequar seus contratos. É cada vez mais
raro, por exemplo, firmar contratos com empresas especializadas somente em recepção, ou em
condução de veículos, ou em copeiragem. As empresas que compõem o mercado de terceirização,
prestam vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que adquirem mais
habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, do que na técnica de execução destes;
2.2.3. Portanto, sob o ponto de vista técnico e econômico, serviços não especializados, como os que
compõe o objeto deste Projeto Básico devem ser agrupados, uma vez que o mercado não atua de
forma segmentada por especialização do posto de trabalho.
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo parte da descrição sintética dos obstáculos atualmente
enfrentados pelo IFSC e busca minimizar os problemas nos processos de licitação, contratação e
gestão e fiscalização contratual, tendo como perspectiva racionalização que promova a eficiência da
alocação dos recursos públicos, considerando os seguintes aspectos principais:
a. custo e capacitação dos servidores envolvidos nos processos de licitação e gestão e fiscalização
de contratos;
b. grande volume de gastos com serviços terceirizados;
c. falhas recorrentes, tanto nas licitações quanto na gestão e fiscalização de contratos,
sistematicamente apontadas pelos órgãos de controle;
d. fiscalização administrativa baseada em informações e documentos não uniformizados;
e. fragmentação do processo licitatório;
f. ineficiência dos gastos relacionados aos processos de licitação e de gestão e fiscalização contratual;
g. descrições, requisitos, valores dos cargos, procedimentos e instrumentos licitatórios e contratuais
despadronizados;
h. tendência de aumento da execução indireta de serviços;
3.2. Nesse contexto, a descrição da solução como um todo abrange a prestação dos serviços de
gestão de mão de obra e terceirização com a integração e gestão dos serviços de: Tradutor Interprete
de Libras e Cuidador Técnico em Enfermagem.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e com fornecimento de mão de obra em
regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante Dispensa de Licitação fundamentada no
Inciso XX do Art. 24 da Lei nº 8.666/93;
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada;
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Os requisitos da contratação abrangem os seguintes aspectos:
5.1.1. Serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;
5.1.2. Racionalização e a maior efetividade da gestão e fiscalização contratual, tendo como requisitos
básicos:
a. contratação de empresa especializada, com experiência comprovada, em gestão de mão de obra
na atividade de tradutor e intérprete de libras;

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

189

b. alocação de empregados observando as especificações contidas nos Planos de Trabalho, as
atribuições e os requisitos de grau de instrução, exigências legais, experiências, conhecimentos,
habilidades e atitudes. Encarte A deste Projeto Básico;
c. cumprimento de jornada de trabalho semanal de 40 horas ou 20 horas pelos empregados, no
período de segunda-feira a sexta-feira e, excepcionalmente e a critério do IFSC, nos sábados,
domingos e feriados, observada a legislação e normas trabalhistas que regem o assunto, no horário
compreendido entre 6h e 22h;
d. excepcional realização de horas extras pelos empregados somente mediante prévia autorização
do Fiscal de Contrato e prévio acordo com a contratada, com compensação obrigatória até o mês
seguinte ao da realização, sendo proibida a remuneração;
e. desenvolvimento das atividades relacionadas aos serviços contratados nas dependências do IFSC;
f. disponibilização dos empregados para o início dos serviços em até 20 (vinte) dias corridos a contar
da data de assinatura do contrato;
g. vedação da participação de cooperativas no processo licitatório, em consonância com o Termo de
Conciliação firmado entre o MPU e a União, representada pela AGU, em 5 de junho de 2003;
h. estabelecimento de indicadores do desempenho da contratada na execução dos serviços, por
meio de IMR – Instrumento de Medição de resultado, com possibilidade de adequação do
pagamento devido pelo contratante;
i. duração inicial do contrato de 12 (doze) meses;
j. enquadramento das categorias profissionais dos empregados de acordo com a CBO, aprovada pela
Portaria nº 397 do MTE, de 09 de outubro de 2002, na forma especificada nos Encartes A deste
Projeto Básico;
k. declaração da contratada de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação dos serviços;
l. cumprimento pela contratada e pelo IFSC das obrigações previstas neste Projeto Básico.
5.2. O IFSC não se vinculará às disposições contidas em ACT - Acordo Coletivo de Trabalho, CCT Convenção Coletiva de Trabalho ou DCT - Dissídio Coletivo de Trabalho que tratem do pagamento
de participação dos empregados nos lucros ou resultados da contratada, de matéria não trabalhista,
de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, 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, na forma disposta no artigo 6º da IN SEGES nº 5, de 2017, observado o entendimento do
Parecer nº 00004/2017/CPLC/PGF/AGU, aprovado em 23 de maio de 2017.
6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. A contratada, quando couber, deverá adotar Critérios de Sustentabilidade quando da execução
dos serviços, envolvendo a otimização e economia de recursos e a redução da poluição ambiental,
conforme previsto nos Art. 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SLTI/MPOG, no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, no
Decreto nº 10.024/2019 e Legislação correlata, tais como:
6.1.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;
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6.1.2. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;
6.1.3. Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), priorizando produtos
biodegradáveis;
6.1.4. Racionalização do consumo de energia elétrica e de água;
6.1.5. Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes; e
6.1.6. Observação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 20, de 7
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento;
6.1.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as
comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores, conforme disposto na legislação vigente;
6.1.8. Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinação específica.
6.1.9. Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na
Instrução Normativa nº 1, de 19 janeiro de 2010, no que couber.
7. VISTORIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1. O Contratado poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhados por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h00.
7.1.1. A vistoria tem como objetivo proporcionar ao Contratado a correta avaliação das condições,
do grau de dificuldade existente, bem como de outras peculiaridades existentes nos Câmpus do IFSC
que abrigarão os serviços.
7.1.2. Deverá ser firmada pelo Contratado, declaração de que tem pleno conhecimento de todos os
elementos necessários ao cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
7.1.4. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá alegar desconhecimento das condições existentes
para elaboração da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, bem como para a execução
do Contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.
7.4. A execução dos serviços dar-se-á nos seguintes endereços:
CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador/SC
CEP: 89500-000 - Fone: (49) 3561-5700
e-mail: compras.cdr@ifsc.edu.br
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Câmpus Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950, Centro – Florianópolis/SC
CEP: 88020-300 - Fone: (48) 3211-6000
e-mail: compras.fpolis@ifsc.edu.br

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510, Bairro Bela Vista – Gaspar/SC
CEP: 89110-971 - Fone: (47) 3318-3700
e-mail: compras.gaspar@ifsc.edu.br

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1377 - Bairro Costa e Silva, Joinville/SC
CEP: 89220-618 - Fone: (47) 3431-5608
e-mail: compras.joinville@ifsc.edu.br

Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n, Bairro São Francisco – Lages/SC
CEP: 88506-400 - Fone: (49) 3221-4200
e-mail: compras.lages@ifsc.edu.br

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa, Bairro Cidade Universitária
Pedra Branca – Palhoça/SC
CEP: 88137-010 - Fone: (48) 3341-9700
e-mail: compras.phb@ifsc.edu.br

Câmpus São Miguel do
Oeste

Rua 22 de Abril, s/n, Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste/SC
CEP: 89900-970 - Fone: (49)3631-0400
e-mail: compras.smo@ifsc.edu.br

Câmpus Tubarão

Rua Deputado Olices Pedro de Caldas, 480, Dehon - Tubarão/SC
CEP: 88704-296 - Fone: (48) 3301-9101
e-mail: compras.tub@ifsc.edu.br

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1. A solução dos serviços escolhida para suprir as necessidades do IFSC é a contratação de postos,
em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, junto a Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos.
8.2. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do
contrato.
8.3. As informações complementares sobre a execução do objeto estão dispostas de forma
detalhada no Encarte A de cada posto de trabalho.
9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os uniformes nas
quantidades estimadas e qualidades constantes nos (Encartes A) e (Encartes B) de cada posto de
trabalho.
10. INFORMAÇÕES RELEVANTES
10.1. Para a estimativa dos preços praticados no mercado foram elaboradas Planilhas Estimativas de
Custos e Formação de Preços, estas estimativas têm como base as Convenções Coletivas de Trabalho
disponibilizadas junto com este Projeto Básico.
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10.2. O valor do vale transporte foi estimado conforme consta na Planilha Estimativa de Custos e
Formação de Preços (Encarte B) de cada posto de trabalho, devendo a licitante ajustar o mesmo ao
valor vigente, em cada cidade, em até 30 dias após a assinatura do contrato.
10.3. O valor do ISS foi estimado conforme consta na Planilha Estimativa de Custos e Formação de
Preços (Encarte B) de cada posto de trabalho, devendo a licitante ajustar o mesmo ao valor vigente,
em cada cidade, em até 30 dias após a assinatura do contrato.
10.4. Conforme leciona o Acórdão nº 1.595/2006 - TCU - Plenário, o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados ao IFSC, pois
são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a Contratada.
11. UNIFORMES
11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no IFSC, compreendendo peças para todas as estações
climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos
Encartes A e Encartes B deste Projeto Básico.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (IFSC)
12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2. Exercer o acompanhamento e a 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;
12.2.1. O fiscal designado não deverá ter exercido a função de pregoeiro na licitação que tenha
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregação de funções (TCU, acórdão 1375/2015 –
Plenário e, TCU, acórdão 2146/2011, Segunda Câmara);
12.2.2. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam
ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 – Plenário);
12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Projeto Básico;
12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
12.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 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;
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12.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
12.6.3. 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
12.6.4. 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.
12.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
12.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
12.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
12.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
12.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresente
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao IFSC, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
13.5. 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 IFSC, nos termos do artigo 7° do Decreto
n° 7.203, de 2010;
13.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
– SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
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1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIIIB da IN SEGES/MP n. 5/2017;
13.7. 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 IFSC;
13.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
13.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento;
13.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros;
13.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico,
no prazo determinado;
13.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina;
13.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
13.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
13.17. 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
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licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993;
13.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
13.19. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
13.19.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitações;
13.19.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.
13.20. Disponibilizar à 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;
13.21. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste
Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes;
13.22. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o
vale transporte;
13.23. 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, de
obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, 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;
13.24. 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 da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta
disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento;
13.25. Autorizar a Administração 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
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demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
13.26. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços
no turno imediatamente subsequente;
13.26.1. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
13.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
13.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
13.29. 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:
13.29.1. 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;
13.29.2. 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;
13.29.3. 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.
13.30. Não se beneficiar 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;
13.31. 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;
13.31.1. 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.
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13.32. Disponibilizar e instalar no local da prestação de serviço equipamento de registro eletrônico
para controle de frequência de seus empregados na forma da legislação vigente, garantindo a
transparência e integridade;
13.32.1. Apresentar mensalmente ao Fiscal do Contrato o relatório eletrônico do controle diário de
frequência (cartão ponto) de seus empregados alocados na execução dos serviços contratados, na
forma da legislação vigente.
14. DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
15.1. 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 da Administração à continuidade do
contrato.
16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
16.1. A contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto
contratado.
16.2. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
16.3. As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas através de Preposto,
sempre que possível por escrito, podendo se dar por e-mail ou ordem de serviço, inclusive e-mail
como ordem de serviço.
16.4. A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.
16.5. A Contratada não está obrigada a manter preposto da empresa no local da execução do objeto,
contudo o preposto terá que se fazer presente no local do da execução do objeto no mínimo de 30
em 30 dias corridos.
16.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levandose 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.
16.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras,
as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por
cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
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16.7.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte
documentação:
16.7.1.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 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;
16.7.1.2. 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;
16.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços;
e
16.7.1.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
16.7.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável
pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):
16.7.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
16.7.2.2. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
16.7.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
16.7.3. entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:
16.7.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;
16.7.3.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador CONTRATANTE;
16.7.3.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
16.7.3.4. 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, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
16.7.3.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
16.7.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
16.7.4.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
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16.7.4.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;
16.7.4.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
16.7.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
16.8. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no subitem 16.7.1 acima deverão ser apresentados.
16.9. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os
fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).
16.10. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais
ou gestores do contrato deverão oficiar à Superintendência Regional do Trabalho.
16.11. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de
habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.12. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou incapacidade de correção.
16.13. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA
e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situação seja regularizada.
16.13.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias,
a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
16.13.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
16.13.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados
da Contratada.
16.14. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com
o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
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16.15. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
16.16. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
16.17. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo
VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.
16.18. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
16.19. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
16.20. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
16.21. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Básico.
16.22. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação
dos serviços.
16.23. O representante da 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.
16.24. A fiscalização do contrato 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 corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.26. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
17. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
17.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
previsto nos Encartes A deste Projeto Básico, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:
17.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou
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17.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.2. Os serviços serão aferidos pelo fiscal do contrato, quantitativamente e qualitativamente,
durante todo o mês de avaliação, inclusive quanto a documentação relacionada aos postos de
trabalho;
17.2.1. Verificado o descumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, o fiscal do contrato
determinará a adequação do pagamento de acordo com os descontos estabelecidos;
17.2.2. Para os descontos previstos no Instrumento de Medição de Resultado, através de adequação
do pagamento, não será necessária a abertura de Processo Administrativo Sancionador.
17.3. Mensalmente será encaminhado o Instrumento de Medição de Resultado para ciência da
Contratada.
17.4. Durante o mês, nas fiscalizações regulares e aleatórias, os fiscais ou gestores do contrato
poderão encaminhar as cópias dos registros de ocorrência e do Instrumento de Medição de
Resultado à Contratada, para que sejam possibilitadas providências para sanar ou evitar novas
ocorrências.
17.5. Durante o mês, por reclamação registrada pelos usuários, os fiscais farão vistoria para verificar
o objeto de reclamação, preenchendo o registro de ocorrência e, caso necessário, procederão na
forma do item acima.
17.6. Após envio e ciência do Instrumento de Medição de Resultado, a Contratada poderá, em até
03 (três) dias úteis, se assim desejar, apresentar recurso sobre o resultado avaliado. O recurso poderá
ser deferido pelo Gestor do contrato, conforme justificativa apresentada pela Contratada.
17.7 Haverá glosa na nota fiscal a ser paga, do valor global pago a título de vale-transporte em
relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o benefício
previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17
de novembro de 1987.
17.7.1 O valor a pagar na planilha referente ao vale transporte gerará reflexos no Módulo 6 e se
dará mediante a aplicação da seguinte fórmula:
VTPC = Valor mensal do vale-transporte por empregado previsto na planilha de custo pago pela
CONTRATANTE ao CONTRATADO.
NPC = número de dias úteis previsto na planilha de custo inicial
NT = número de dias úteis que o empregado optou pelo benefício
VTT = valor total a pagar de vale-transporte considerado na planilha de custos
VTT = (VTPC / NPC) * NT
17.8 Haverá glosa na nota fiscal a ser paga, do valor global pago a título de vale-alimentação e de
vale-transporte, em relação à quantidade de empregados titulares alocados na Contratante, quando
a instituição suspender o serviço prestado pela contratada, tendo em vista o não funcionamento
em dias de recesso e ponto facultativo concedido aos servidores, conforme dispõe a Nota Técnica
Nº 66/2018/MPDG.
17.8.1 Os valores a pagar na planilha referente ao vale transporte e ao vale-alimentação gerarão
reflexos no Módulo 6 e se darão mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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Vale transporte:
VTPC = Valor mensal do vale-transporte por empregado previsto na planilha de custo pago pela
CONTRATANTE ao CONTRATADO.
NPC = número de dias úteis previsto na planilha de custo inicial
NT = número de dias úteis que o empregado trabalhou no mês
VTT = valor total a pagar de vale-transporte considerado na planilha de custos
VTT = (VTPC / NPC) * NT
Vale alimentação:
VAPC = Valor mensal do vale-alimentação por empregado previsto na planilha de custo pago pela
CONTRATANTE ao CONTRATADO.
NPC = número de dias úteis previsto na planilha de custo inicial
NT = número de dias úteis que o empregado trabalhou no mês
VAT = valor total a pagar de vale-alimentação considerado na planilha de custos
VAT =(VAPC / NPC) * NT
18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos abaixo.
18.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
18.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial
ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com
as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução
do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
18.3.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação
à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
18.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do
contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
18.4.1. O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos
salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros,
emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
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18.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.
18.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
18.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
18.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução
dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:
18.7.1. realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
18.7.2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
18.7.3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
18.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
19. DO PAGAMENTO
19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Projeto Básico.
19.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
19.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
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contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
19.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
19.4.1. o prazo de validade;
19.4.2. a data da emissão;
19.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
19.4.4. o período de prestação dos serviços;
19.4.5. o valor a pagar; e
19.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da Contratante.
19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
19.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
19.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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19.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
19.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
19.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

20. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da ContaDepósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste
Projeto Básico.
20.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração 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.
20.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (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.
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20.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º
salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões
trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela Contratante em contadepósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação,
conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente
serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições
estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.
20.4. A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro)
salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada, que serão depositados pela em ContaDepósito Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
20.4.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:
20.4.1.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
20.4.1.2. 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;
20.4.1.3. 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
20.4.1.4. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
20.5. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP
n. 5/2017 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:
20.5.1. 13º (décimo terceiro) salário;
20.5.2. férias e um terço constitucional de férias;
20.5.3. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
20.5.4. encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
20.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no item 14
do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.
20.7. 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.
20.8. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
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20.9. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Projeto Básico 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.
20.10. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da contadepósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
20.11. 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 aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato.
20.11.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
20.11.2. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, 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.
20.11.3. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.
20.11.4. 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.
20.12. 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 e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15
da IN SEGES/MP n. 5/2017.
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)
21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses
contados da data limite para a apresentação das propostas.
21.2. Após o interregno de 12 (doze) meses, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais
poderão ser repactuados.
21.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento 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.
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21.4. 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.
21.4.1. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio
Coletivo de Trabalho, para os postos onde o IFSC determinou o piso salarial, deve repassar
integralmente o percentual de aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
21.5. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado:
21.5.1. para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época
da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
21.5.2. para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço público vigente
à época da apresentação da proposta;
21.5.3. para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes
da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas, ou seja, a data de abertura
da licitação constante no Edital.
21.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade (12 meses) será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
21.7. 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.
21.8. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá
ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado:
21.8.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
21.8.2. da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na
planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa);
21.8.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado;
21.9. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou à
Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
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21.10. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
21.11. 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, sentença normativa,
Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
21.12. O IFSC não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas
que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, 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.
21.13. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.
21.14. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação
dos preços de mercado (insumos e equipamentos não decorrentes da mão de obra), o respectivo
aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IPCA/IBGE, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta da licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento.
21.15. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
21.15.1. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo.
21.15.2. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
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21.15.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de
termo aditivo.
21.15.4. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a
Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o
recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores
correspondentes da planilha contratual.
21.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
21.16.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
21.16.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
21.16.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para
a contagem da anualidade em repactuações futuras.
21.17. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
21.18. 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.
21.19. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os
atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos
custos.
21.20. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
21.21. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como
condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.
21.22. Não podem ser objeto de repactuação, à luz da atual disciplina normativa, os percentuais de
custos indiretos e lucro constantes da Planilha de Custos e Formação de Preços do contrato
administrativo. Com efeito, em se tratando da incidência de um percentual sobre o somatório do
efetivamente executado pela empresa, caso se admitisse a repactuação (ou até mesmo o reajuste)
dessas alíquotas, restaria configurado o “bis in idem” no reajustamento do valor contratual. Isso
porque, quando repactuamos custos de mão de obra e custos decorrentes do mercado, atualizamos
seus valores à luz dos preços de mercado. O valor final a ser pago, contudo, decorre da incidência
dos percentuais de lucro, custos indiretos e tributos sobre os custos diretos da contratação. Se
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reajustássemos as alíquotas de lucro ou de custos indiretos, teríamos acrescentado mais um fator
de reajuste além dos reajustes diretos já calculados.
22. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
22.1. Não será cobrada garantia de execução.
23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
23.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
23.2.1. advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
23.2.2. multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial
da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete 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 a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;
f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
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23.2.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
23.2.4. 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.
23.2.5. 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 a Contratante pelos prejuízos causados;
23.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “23.2.4.” também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Projeto Básico.
23.4. As sanções previstas nos subitens “23.2.1”, “23.2.3”, “23.2.4” e “23.2.5” poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
23.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2 a seguir:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

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

05

2

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

04
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3

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

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

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;

01

7

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

02

8

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

01

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;

03

10

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

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA;

01

23.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
23.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
23.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
23.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
23.7. 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.
23.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
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23.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
23.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
23.10. 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.
23.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
23.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
23.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
23.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
24. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS
24.1. O custo estimado da contratação são os constantes no Item 1.1.1 deste Projeto Básico e Foram
levantados mediante formação de planilha de custos e formação de preços.
25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
25.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.
26. DOS ENCARTES
27.1. São partes integrantes deste Projeto Básico, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
Encartes:
ENCARTES A - Planos de Trabalho dos Postos:
A.1 - Tradutor(a) Interprete de Libras;
A.2 - Cuidador;
ENCARTES B - Planilhas Estimativas de Custo e Formação de Preços;
B.1 - Tradutor(a) Interprete de Libras;
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B.2 - Cuidador;
ENCARTE C - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais;
ENCARTE D - Instrumento de Medição de Resultados - IMR;
ENCARTE E - Estudo Técnico Preliminar;
ENCARTE F - Mapa de Riscos;
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“ENCARTE A - 1”
PLANO DE TRABALHO DA CONTRATAÇÃO DE TRADUTOR(A) INTÉRPRETE DE LIBRAS
1. DO OBJETO DETALHADO.
1.1. Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário,
de empresa especializada na gestão de mão de obra, para prestação dos serviços continuados de
de Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de Libras.
2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. Os serviços de Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de Libras serão
realizados com base nos postos previamente estabelecidos pelo IFSC os quais, a critério deste,
poderão ser remanejados, trocados, modificados ou substituídos no todo ou em parte em comum
acordo entre a Fiscalização do Contrato e a Contratada.
2.2. Os serviços de serviços de Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de
Libras serão coordenados por representante da CONTRATADA (PREPOSTO), por ela indicado, que
receberá instruções do IFSC através do Fiscal do Contrato.
2.3. O(A) Tradutor(a) Intérprete de Libras deverá cumprir as atividades básicas descritas a seguir,
sem prejuízo de outras que poderão ser solicitadas ou indicadas pelo Fiscal do Contrato.
2.4. ATIVIDADES BÁSICAS DO(A) TRADUTOR(A) INTÉRPRETE DE LIBRAS.
2.4.1. São consideradas atividades básicas a serem realizadas na execução dos serviços de serviços
de Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de Libras, entre outras inerentes
ao cargo, constantes na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho (Código
3222-05):
a) Ler, formatar, revisar, cotejar textos e documentos;
b) Compreender, descrever e descodificar conteúdos de textos, documentos e imagens;
c) Descrever legibilidade do texto;
d) Comparar tradução com o original;
e) Selecionar e aplicar técnicas de tradução em textos;
f) Traduzir para legendas e dublagem;
g) Interpretar discursos orais, língua de sinais e/ou imagens;
h) Descrever o ambiente e interpretar sons do ambiente;
i) Resgatar a língua como expressão de uma cultura;
j) Pesquisar fontes, etimologias, temas específicos da tradução/interpretação;
k) Explicitar novas terminologias;
l) Elaborar textos, fontes lexicológicas e terminológicas, notas filológicas, ecdóticas e linguísticas;
m) Realizar transliteração de textos;
n) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade;
o) Contribuir para a elaboração e execução do Plano de Estudo Diferenciado - PEDi,
principalmente no que se refere à análise das potencialidades do estudante, às adaptações, aos
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recursos e/ou tecnologias assistivas necessárias para melhor desenvolvê-las e às formas de
avaliação adequadas;
p) Orientar e contribuir no processo de decisão, junto aos demais profissionais, às famílias e aos
responsáveis pelos estudantes, a respeito da elaboração do Plano de Estudo Diferenciado - PED e
seus acordos;
q) Contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, em articulação com o professor de
Educação Especial e os demais docentes da instituição;
r) Planejar, em parceria com os demais profissionais da área e os docentes dos componentes
curriculares, materiais pedagógicos acessíveis e recursos de apoio necessários à participação e
aprendizagem dos estudantes;
s) Acompanhar, avaliar e adequar os materiais e recursos pedagógicos e de acessibilidade para os
estudantes, em parceria com os demais profissionais da área e os docentes dos componentes
curriculares;
t) Desenvolver outras atividades correspondentes à sua área de atuação, conforme o
planejamento geral da instituição e os programas, projetos, planos e atividades dos setores
específicos, como o Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE).
u) Traduzir e interpretar LIBRAS, em sua modalidade sinalizada, para a Língua Portuguesa, na
modalidade oral e escrita, e vice-versa, em sala de aula ou em outras atividades escolares,
intermediando a comunicação entre os alunos surdos e ouvintes (professores, alunos, servidores e
terceirizados);
v) Pesquisar e estudar conceitos acadêmicos, em parceria com o professor da sala de aula, que
favoreçam a compreensão em LIBRAS para os alunos surdos;
w) Acompanhar alunos em visitas técnicas que estejam de acordo com a carga horária do curso;
x) Participar de formação ou reuniões pedagógicas, quando solicitado;
y) Realizar atividades formativas na área da Educação Especial para a comunidade acadêmica;
z) Acompanhar o estudante em sua permanência em sala de aula, conforme as necessidades de
cada aluno, auxiliando no atendimento do processo ensino-aprendizagem;
aa) Conhecer antecipadamente o planejamento dos docentes dos componentes curriculares para
organizar procedimentos metodológicos diferenciados para execução das atividades; quando
couber;
bb) Planejar, em conjunto com a equipe multiprofissional do Câmpus e os docentes do curso, as
atividades e as adaptações necessárias à aprendizagem do(s) estudante(s), de acordo com as
especificidades de cada aluno, quando couber;
cc) Observar e registrar o desenvolvimento do(s) estudante(s), a fim de dar subsídios para
avaliação da eficácia do processo educacional, quando couber;
dd) Participar de eventos institucionais, quando solicitado, para o trabalho de tradução e
interpretação;
ee) Desempenhar outras atividades correlatas ou definidas institucionalmente ou pela legislação,
em relação ao atendimento ao(s) estudante(s).
ff) Demonstrar competências pessoais, como: Manter a excelência da crítica; trabalhar em equipe;
Demonstrar discrição, erudição, acuidade auditiva, fluência e proficiência, neutralidade, agilidade
de raciocínio; demonstrar capacidade de leitura oral fluente, de concentração, de improvisar, de
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síntese, de observação, de locução/narração; Adaptar discurso ao público-alvo; Utilizar técnicas de
orientação e mobilidade; Trabalhar sob pressão (do tempo).
gg) Obrigatoriamente, oferecer tratamento cordial, no atendimento aos discentes, docentes e
público em geral;
2.5. OBRIGAÇÕES BÁSICAS DO(A) TRADUTOR(A) INTÉRPRETE DE LIBRAS.
2.5.1. São consideradas obrigações básicas do(a) Tradutor(a) Intérprete de Libras, entre outras
inerentes ao cargo:
a) Sempre portar a identificação funcional (crachá) em local visível;
b) Apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado, obedecendo às regras mínimas de
higiene e asseio pessoal, devendo apresentar-se sempre limpo, com cabelos aparados ou presos,
sapatos limpos, uniforme passado e ajustado;
c) Comportar-se com ética, polidez, calma, ser discreto(a), reservado(a);
d) Trabalhar em equipe, verificando com os outros(as) Tradutor(a) Intérprete de Libras ou com o
preposto a melhor forma de utilização dos materiais e equipamentos empregados na execução
dos serviços;
e) Preparar o local de trabalho e planejar as atividades;
g) Evitar danos, desperdícios e perdas de materiais;
h) Relacionar e enviar ao preposto a relação de faltas e necessidades de insumos, utensílios,
produtos e materiais, tempestivamente;
i) Observar a disciplina e horário de trabalho;
j) Tratar com urbanidade as pessoas, oferecendo cordialidade, por ocasião do atendimento ao
público em geral;
k) Manter-se no posto de serviço sem dele se afastar, a não ser por autorização do preposto com
anuência do Fiscal de Contrato;
l) Cumprir todas as determinações emanadas do preposto;
m) Cumprir as normas internas do IFSC e do serviço público federal.
2.6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PROFISSIONAL TRADUTOR(A) INTÉRPRETE DE LIBRAS.
2.6.1. A mão de obra empregada na execução dos serviços de Tradução e Interpretação de Libras
– Tradutor(a) Intérprete de Libras deverá atender aos seguintes requisitos:
Graduação em Bacharelado em Letras/LIBRAS; ou Graduação em Letras: tradução e interpretação
em LIBRAS/Português; ou Formação Superior em qualquer área com certificado de proficiência em
tradução e Interpretação de Libras (PROLIBRAS); ou Formação superior em qualquer área com
Curso Técnico de Tradução e Interpretação de LIBRAS/Língua Portuguesa, conforme Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos.
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2.7. HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
2.7.1. Os serviços poderão ser realizados de segunda a sábado entre 06h00min e 22h00min, sendo
que os Tradutores(as) Intérpretes de Libras deverão cumprir a jornada descrita na tabela do
“Item 1.1.1” do Projeto Básico, com intervalos conforme legislação vigente.
2.7.1.1. A resolução (definição) quanto à jornada semanal a ser efetivamente realizada, segunda a
sexta ou de segunda a sábado, será de competência do Fiscal do Contrato, visto o planejamento
das atividades dos Campus do IFSC.
2.7.1.2. para fins de uniformização das propostas os valores deverão ser ofertados considerando o
mês com 21 (vinte e um) dias úteis.
2.7.2. A CONTRATADA deve gerenciar a sua equipe de trabalho no intuito de evitar que os
Tradutores(as) Intérpretes de Libras extrapolem a sua jornada de trabalho, mesmo que estejam
dentro dos horários preestabelecidos no item 2.7.1.
2.8. AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.
2.8.1. A Contratada deverá substituir provisoriamente, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de
eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.
2.8.2. As ocorrências de afastamentos dos empregados da execução dos serviços por quaisquer
motivos e por período superior a 5 (cinco) dias, ensejarão providências imediatas da contratada
para que eles sejam substituídos temporariamente.
2.8.2. As solicitações do IFSC para a substituição definitiva de empregados deverão ser efetivadas
no dia seguinte ao da solicitação, caso não tenha sido estabelecido outro prazo, admitida a
tolerância de até 3 (três), devendo ser justificado o motivo da solicitação.
3. DOS UNIFORMES.
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes para o início do contrato, conforme quantidade
descritas na Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) para cada posto.
3.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer a cada 6 (seis) meses, contatos da data da entrega dos
uniformes necessários ao início do contrato, os uniformes conforme quantidade descritas na
Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) para cada posto, ou a qualquer tempo
quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE.
3.1.2. O quantitativo de uniformes após a prorrogação, ou seja, caso o contrato venha ser
repactuado por mais 30 (trinta) meses, serão os previstos na Estimativa de Custos e Formação de
Preços (Encarte B.1).
3.2. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada
do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do
contrato.
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3.3. O valor mensal máximo relativo à uniformes a ser considerado na elaboração da planilha de
custos e formação de preços para os postos de Tradutor(a) Intérprete de Libras, são os constantes
Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1).
3.3.1. A composição, a descrição e a quantidade dos uniformes poderão ser alteradas no decorrer
do contrato, visto os mesmos ajustarem-se as condições climáticas de cada localidade.
3.3.1.1. As alterações eventualmente realizadas na composição, na descrição e na quantidade dos
uniformes, seguirão as mesmas regras constantes na Estimativa de Custos e Formação de Preços
(Encarte B.1), ou seja, serão necessários 3 (três) orçamentos, de onde será aferido o preço médio a
ser aplicado o desconto da licitação.
3.3.1.1.1. O desconto aferido para uniformes na licitação é percentual resultante da diferença do
valor médio constante na Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) e o valor
proposto pela contratada quando da proposta apresentada na licitação.
3.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;
4. DA UNIDADE DE MEDIDA
4.1. Devido à inviabilidade da adoção de outro tipo de unidade de medida para os serviços
Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de Libras, será adotado critério de
remuneração da Contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço, conforme
alínea d.1.1., item 2.6 do Anexo V, da IN SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017.
7. DO SINDICATO, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E DO PISO SALARIAL.
7.1. A proposta deverá conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalhos que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base
e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto na letra C do
Item 6 do Anexo VII da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 05/2017.
7.1.1. Os Acordos e Convenções Coletivas deverão ser os vigentes na data a abertura da licitação.
7.2. Para os serviços de Tradução e Interpretação de Libras – Tradutor(a) Intérprete de Libras,
deverá ser utilizado como piso salarial o valor:
R$ 3.019,59 – Jornada de trabalho de 40h semanais;
7.2.1. A excepcionalidade da indicação dos pisos salariais acima, encontra amparo no Inciso VI do
Art. 5º da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 05/2017, e decorre do fato de que o IFSC necessita
de profissionais com habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são
remunerados pelo piso salarial da categoria.
7.2.1.1. O piso salarial dos Tradutores(as) Intérpretes de Libras a ser vinculado ao contrato,
também levou em consideração os valores pagos pelo mercado de trabalho, visto o que consta no
relatório:
As
Ocupações
e
o
Mercado
de
Trabalho
Assalariado
Formal,
(http://pdet.mte.gov.br/guia-brasileiro-de-ocupacoes), acessado em 30/05/2022.
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7.2.1.2.1. Nesse sentido, ou seja, justificar o piso salarial dos Tradutores(a) Intérpretes de Libras,
temos que a remuneração média em Santa Catarina no ano de 2020 para a CBO 3222-05 foi de
R$ 3.014,87, que corrigida pela IGP-M, perfaz o montante de R$ 3.798,78.

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PREÇO MÁXIMO A SER PAGO PELO IFSC
8.1. A pesquisa de preços de uniformes foi realizada conforme orientações IN SEGES/ME nº

73/2020.
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8.2. Os demais custos foram levantados por planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

conforme orienta a Letra b.1 do Item 2.9 do Anexo V da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº
05/2017, no Art. 9 da IN SEGES/ME nº 73/2020 e Inciso II do §2º do Art. 7ª da Lei nº 8.666/93.
9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
9.1. Será utilizado como metodologia de avaliação o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
Instrumento de Medição de Resultado - IMR
Item
Finalidade
Meta a cumprir
Instrumento de medição
Forma de
acompanhamento
Periodicidade

Faixas de ajuste no pagamento

Mecanismo de cálculo

Sanções

Descrição
Garantir a prestação dos serviços contratados sejam prestados nos padrões pretendidos
pelo IFSC.
100% dos serviços executados com tolerância de 3 (três) pontos.
Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.
A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da
execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do
resultado na planilha de controle.
Mensal
A Quantidade de Ocorrências (QO) será somada ao número de Funcionários Envolvidos
(FE), o resultado dessa soma será multiplicado pelo Valor em Pontos da Infração (VPI), o
resultado dessa multiplicação será o Total de Pontos perdidos por critério (TP). O Total de
Pontos perdidos {(QO + FE) x VPI = TP} refletirá o percentual de atingimento da meta (%) e
a glosa, pelo não atingimento.
Faturamento de 100% (sem descontos).
0 a 3 pontos
Desconto de 1% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 04 pontos
Desconto de 2% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 05 pontos
Desconto de 3% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 06 pontos
Desconto de 5% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 07 pontos
Desconto de 8% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 08 pontos
Desconto de 10% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 09 pontos
Desconto de 12% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 10 pontos
Desconto de 15% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 11 pontos
Desconto de 18% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 12 pontos
Desconto de 22% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 13 pontos
Desconto de 26% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 14 pontos
Desconto de 30% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 15 pontos
Desconto de 34% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 16 pontos
Desconto de 38% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 17 pontos
Desconto de 42% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 18 pontos
Desconto de 45% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 19 pontos
20 pontos ou
Desconto de 50% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
mais
A reincidência por 2 (dois) meses consecutivos de pontuação acima de 20 (vinte) pontos,
ou 3 (três) meses consecutivos de pontuação acima de 15 (quinze) pontos poderá ensejar
abertura de processo administrativo sancionador, com aplicação das sanções previstas no
Projeto Básico, caracterizando a inexecução parcial ou total do contrato.
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Observações

1 - O IMR não será aplicado nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias de vigência do
contrato, visto ser esse prazo destinado ajustes de implantação do posto de trabalho.
2 - O valor a ser glosado (descontado) deverá ser proporcional ao dano econômico sofrido
pelo IFSC, não se confunde a glosa por falta dos empregados da contratada com o ajuste
de pagamento com base no IMR, desta forma para fins de cálculo do valor da fatura
mensal será utilizada a seguinte fórmula: V.F = {(100% V.M.F * % D.A) - (Glosas por faltas)}.
Onde: V.M.F = Valor Mensal Faturável; D.A = Desconto Aferido e V.F = Valor da Fatura.
3 - Não serão consideradas para fins de aplicação deste Instrumento situações
caracterizadas como: desastres naturais ou eventos alheios a responsabilidade da
Contratada.
4 - Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, quantidades e especificações,
a Fiscalização do Contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes
no pagamento.

Item

Fatores de Avaliação

SITUAÇÕES PASSÍVEIS DE AVALIAÇÃO

VALOR DA
INFRAÇÃO
(PONTOS)

QUANTIDADE
DE
OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
ENVOLVIDOS

TOTAL DE
PONTOS
PERDIDOS POR
CRITÉRIO

1

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos,
substituição provisória (2h); POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA.

2,00

0

0

0,00

2

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos,
substituição temporária ou permanente; POR EMPREGADO E POR
OCORRÊNCIA.

1,00

0

0

0,00

3

Não ZELAR PELA PONTUALIDADE dos empregados do posto (horário
de entrada e saída do posto - atrasos ou antecipações maiores que
15min); POR EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,25

0

0

0,00

4

Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização do
contrato, sem motivo justificado. POR EMPREGADO E POR
OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

5

Descumprir determinação formal ou instrução complementar da
fiscalização do contrato ou normas internas do IFSC. POR
EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

6

Não apresentar informações solicitadas pela fiscalização do contrato.
POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

7

Deixar de fornecer conjunto completo de uniforme aos seus
funcionários no início da prestação de serviços ou na substituição
destes nos prazos e condições previstas. POR EMPREGADO E POR
OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

8

Posto sem utilização de uniforme adequado (incompleto, sujo ou
excessivamente danificado). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

9

Posto sem utilização de EPI’s. POR EMPREGADO e POR OCORRÊNCIA.

1,00

0

0

0,00

10

Posto sem utilização de crachá de identificação. POR EMPREGADO E
POR OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

0,25

0

0

0,00
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11

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte além do
estabelecido (no contrato ou
na Convenção Coletiva). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

12

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação
dos serviços, a documentação de funcionário substituto nos casos de
substituição temporária ou de substituição permanente. POR
OCORRÊNCIA E POR EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

13

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação
dos serviços, a documentação relacionada a fiscalização
administrativa. POR OCORRÊNCIA E POR EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

15

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês
imediatamente subsequente ao do mês de referência: ordinário
mensal, décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e
rescisões contratuais. POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

TOTAIS

12,00
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“ENCARTE A - 2”
PLANO DE TRABALHO DA CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR(A)
1. DO OBJETO DETALHADO.
1.1. Contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário,
de empresa especializada na gestão de mão de obra, para prestação dos serviços continuados de
CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida.
2. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. Os serviços de CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e
mobilidade reduzida serão realizados com base nos postos previamente estabelecidos pelo IFSC
os quais, a critério deste, poderão ser remanejados, trocados, modificados ou substituídos no todo
ou em parte em comum acordo entre a Fiscalização do Contrato e a Contratada.
2.2. Os serviços de CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e
mobilidade reduzida coordenados por representante da CONTRATADA (PREPOSTO), por ela
indicado, que receberá instruções do IFSC através do Fiscal do Contrato.
2.3. O(A) Cuidador deverá cumprir as atividades básicas descritas a seguir, sem prejuízo de outras
que poderão ser solicitadas ou indicadas pelo Fiscal do Contrato.
2.4. ATIVIDADES BÁSICAS DO(A) CUIDADOR(A).
2.4.1. São consideradas atividades básicas a serem realizadas na execução dos serviços de
CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida,
entre outras inerentes ao cargo, constantes na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério
do Trabalho (Código 3222-05):
a) Realizar procedimento de troca de sonda para pessoa com falta de controle esfincteriano anal e
vesical;
b) Acompanhar o estudante em sua permanência em sala de aula conforme as necessidades de
cada aluno, auxiliando no atendimento do processo ensino-aprendizagem;
d) Cumprir rigorosamente com as atividades laborais e horários estipulados pela contratante;
e) Conhecer antecipadamente o planejamento dos docentes dos componentes curriculares para
organizar procedimentos metodológicos diferenciados para execução das atividades; quando
couber;
f) Planejar, em conjunto com a equipe multiprofissional do campus e os docentes do curso, as
atividades e as adaptações necessárias à aprendizagem do(s) estudante(s), de acordo com as
especificidades da deficiência;
g) Observar e registrar o desenvolvimento do(s) estudante(s), a fim de dar subsídios para avaliação
da eficácia do processo educacional;
h) Desempenhar outras atividades correlatas ou definidas institucionalmente ou pela legislação,
em relação ao atendimento ao(s) estudante(s).
i) Realizar todas atividades inerentes ao Técnico em Emfermagem.
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

226

2.5. OBRIGAÇÕES BÁSICAS DO(A) CUIDADOR(A).
2.5.1. São consideradas obrigações básicas do(a) CUIDADOR(A), entre outras inerentes ao cargo:
a) Sempre portar a identificação funcional (crachá) em local visível;
b) Apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado, obedecendo às regras mínimas de
higiene e asseio pessoal, devendo apresentar-se sempre limpo, com cabelos aparados ou presos,
sapatos limpos, uniforme passado e ajustado;
c) Comportar-se com ética, polidez, calma, ser discreto(a), reservado(a);
d) Trabalhar em equipe, verificando com os outros(as) CUIDADOR(AS) ou com o preposto a
melhor forma de utilização dos materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços;
e) Preparar o local de trabalho e planejar as atividades;
g) Evitar danos, desperdícios e perdas de materiais;
h) Relacionar e enviar ao preposto a relação de faltas e necessidades de insumos, utensílios,
produtos e materiais, tempestivamente;
i) Observar a disciplina e horário de trabalho;
j) Tratar com urbanidade as pessoas, oferecendo cordialidade, por ocasião do atendimento ao
público em geral;
k) Manter-se no posto de serviço sem dele se afastar, a não ser por autorização do preposto com
anuência do Fiscal de Contrato;
l) Cumprir todas as determinações emanadas do preposto;
m) Cumprir as normas internas do IFSC e do serviço público federal.
2.6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PROFISSIONAL CUIDADOR(A).
2.6.1. A mão de obra empregada na execução dos serviços de CUIDADOR para atividades de vida
diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida deverá atender aos seguintes
requisitos mínimos:
Formação Técnica na Área de Enfermagem – Técnico(a) em Enfermagem;
Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN);
Experiência mínima de 6 (seis) meses na função;
2.7. HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
2.7.1. Os serviços poderão ser realizados de segunda a sábado entre 06h00min e 22h00min, sendo
que o CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade
reduzida deverá cumprir a jornada descrita na tabela do “Item 1.1.1” do Projeto Básico, com
intervalos conforme legislação vigente.
2.7.1.1. A resolução (definição) quanto à jornada semanal a ser efetivamente realizada, segunda a
sexta ou de segunda a sábado, será de competência do Fiscal do Contrato, visto o planejamento
das atividades dos Campus do IFSC.
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2.7.1.2. para fins de uniformização das propostas os valores deverão ser ofertados considerando o
mês com 21 (vinte e um) dias úteis.
2.7.2. A CONTRATADA deve gerenciar a sua equipe de trabalho no intuito de evitar que os
CUIDADOR(es) para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade
reduzida extrapolem a sua jornada de trabalho, mesmo que estejam dentro dos horários
preestabelecidos no item 2.7.1.
2.8. AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.
2.8.1. A Contratada deverá substituir provisoriamente, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de
eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.
2.8.2. As ocorrências de afastamentos dos empregados da execução dos serviços por quaisquer
motivos e por período superior a 5 (cinco) dias, ensejarão providências imediatas da contratada
para que eles sejam substituídos temporariamente.
2.8.2. As solicitações do IFSC para a substituição definitiva de empregados deverão ser efetivadas
no dia seguinte ao da solicitação, caso não tenha sido estabelecido outro prazo, admitida a
tolerância de até 3 (três), devendo ser justificado o motivo da solicitação.
3. DOS UNIFORMES.
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes para o início do contrato, conforme quantidade
descritas na Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) para cada posto.
3.1.1. A CONTRATADA deverá fornecer a cada 6 (seis) meses, contatos da data da entrega dos
uniformes necessários ao início do contrato, os uniformes conforme quantidade descritas na
Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) para cada posto, ou a qualquer tempo
quando necessário e solicitado pela CONTRATANTE.
3.1.2. O quantitativo de uniformes após a prorrogação, ou seja, caso o contrato venha ser
repactuado por mais 30 (trinta) meses, serão os previstos na Estimativa de Custos e Formação de
Preços (Encarte B.1).
3.2. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada
do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do
contrato.
3.3. O valor mensal máximo relativo à uniformes a ser considerado na elaboração da planilha de
custos e formação de preços para os postos de CUIDADOR para atividades de vida diária a
estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, são os constantes Estimativa de Custos e
Formação de Preços (Encarte B.1).
3.3.1. A composição, a descrição e a quantidade dos uniformes poderão ser alteradas no decorrer
do contrato, visto os mesmos ajustarem-se as condições climáticas de cada localidade.
3.3.1.1. As alterações eventualmente realizadas na composição, na descrição e na quantidade dos
uniformes, seguirão as mesmas regras constantes na Estimativa de Custos e Formação de Preços
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(Encarte B.1), ou seja, serão necessários 3 (três) orçamentos, de onde será aferido o preço médio a
ser aplicado o desconto da licitação.
3.3.1.1.1. O desconto aferido para uniformes na licitação é percentual resultante da diferença do
valor médio constante na Estimativa de Custos e Formação de Preços (Encarte B.1) e o valor
proposto pela contratada quando da proposta apresentada na licitação.
3.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;
4. DA UNIDADE DE MEDIDA
4.1. Devido à inviabilidade da adoção de outro tipo de unidade de medida para os serviços de
CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida,
será adotado critério de remuneração da Contratada por postos de trabalho ou quantidade de
horas de serviço, conforme alínea d.1.1., item 2.6 do Anexo V, da IN SEGES/MPDG nº 5, de 26 de
maio de 2017.
7. DO SINDICATO, DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E DO PISO SALARIAL.
7.1. A proposta deverá conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalhos que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base
e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto na letra C do
Item 6 do Anexo VII da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 05/2017.
7.1.1. Os Acordos e Convenções Coletivas deverão ser os vigentes na data a abertura da licitação.
7.2. Para os serviços de CUIDADOR para atividades de vida diária a estudantes com deficiência e
mobilidade reduzida, deverá ser utilizado como piso salarial o valor:
R$ 3.019,59 – Jornada de trabalho de 40h semanais;
7.2.1. A excepcionalidade da indicação dos pisos salariais acima, encontra amparo no Inciso VI do
Art. 5º da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 05/2017, e decorre do fato de que o IFSC necessita
de profissionais com habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são
remunerados pelo piso salarial da categoria.
7.2.1.1. O piso salarial dos CUIDADORES para atividades de vida diária a estudantes com
deficiência e mobilidade reduzida a ser vinculado ao contrato, também levou em consideração os
valores pagos pelo mercado de trabalho, visto o que consta no relatório: As Ocupações e o
Mercado de Trabalho Assalariado Formal, (http://pdet.mte.gov.br/guia-brasileiro-de-ocupacoes),
acessado em 30/05/2022.
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7.2.1.2.1. Nesse sentido, ou seja, justificar o piso salarial dos CUIDADORES para atividades de vida
diária a estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, temos que a remuneração média em
Santa Catarina no ano de 2020 para a CBO 3222-05 foi de R$ 3.014,87, que corrigida pela IGP-M,
perfaz o montante de R$ 3.798,78.

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PREÇO MÁXIMO A SER PAGO PELO IFSC
8.1. A pesquisa de preços de uniformes foi realizada conforme orientações IN SEGES/ME nº

73/2020.
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

230

8.2. Os demais custos foram levantados por planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

conforme orienta a Letra b.1 do Item 2.9 do Anexo V da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº
05/2017, no Art. 9 da IN SEGES/ME nº 73/2020 e Inciso II do §2º do Art. 7ª da Lei nº 8.666/93.
9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
9.1. Será utilizado como metodologia de avaliação o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).
Instrumento de Medição de Resultado - IMR
Item
Finalidade
Meta a cumprir
Instrumento de medição
Forma de
acompanhamento
Periodicidade

Faixas de ajuste no pagamento

Mecanismo de cálculo

Sanções

Descrição
Garantir a prestação dos serviços contratados sejam prestados nos padrões pretendidos
pelo IFSC.
100% dos serviços executados com tolerância de 3 (três) pontos.
Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.
A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da
execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do
resultado na planilha de controle.
Mensal
A Quantidade de Ocorrências (QO) será somada ao número de Funcionários Envolvidos
(FE), o resultado dessa soma será multiplicado pelo Valor em Pontos da Infração (VPI), o
resultado dessa multiplicação será o Total de Pontos perdidos por critério (TP). O Total de
Pontos perdidos {(QO + FE) x VPI = TP} refletirá o percentual de atingimento da meta (%) e
a glosa, pelo não atingimento.
Faturamento de 100% (sem descontos).
0 a 3 pontos
Desconto de 1% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 04 pontos
Desconto de 2% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 05 pontos
Desconto de 3% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 06 pontos
Desconto de 5% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 07 pontos
Desconto de 8% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 08 pontos
Desconto de 10% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 09 pontos
Desconto de 12% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 10 pontos
Desconto de 15% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 11 pontos
Desconto de 18% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 12 pontos
Desconto de 22% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 13 pontos
Desconto de 26% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 14 pontos
Desconto de 30% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 15 pontos
Desconto de 34% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 16 pontos
Desconto de 38% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 17 pontos
Desconto de 42% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 18 pontos
Desconto de 45% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Até 19 pontos
20 pontos ou
Desconto de 50% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
mais
A reincidência por 2 (dois) meses consecutivos de pontuação acima de 20 (vinte) pontos,
ou 3 (três) meses consecutivos de pontuação acima de 15 (quinze) pontos poderá ensejar
abertura de processo administrativo sancionador, com aplicação das sanções previstas no
Projeto Básico, caracterizando a inexecução parcial ou total do contrato.
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Observações

1 - O IMR não será aplicado nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias de vigência do
contrato, visto ser esse prazo destinado ajustes de implantação do posto de trabalho.
2 - O valor a ser glosado (descontado) deverá ser proporcional ao dano econômico sofrido
pelo IFSC, não se confunde a glosa por falta dos empregados da contratada com o ajuste
de pagamento com base no IMR, desta forma para fins de cálculo do valor da fatura
mensal será utilizada a seguinte fórmula: V.F = {(100% V.M.F * % D.A) - (Glosas por faltas)}.
Onde: V.M.F = Valor Mensal Faturável; D.A = Desconto Aferido e V.F = Valor da Fatura.
3 - Não serão consideradas para fins de aplicação deste Instrumento situações
caracterizadas como: desastres naturais ou eventos alheios a responsabilidade da
Contratada.
4 - Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, quantidades e especificações,
a Fiscalização do Contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes
no pagamento.

Item

Fatores de Avaliação

SITUAÇÕES PASSÍVEIS DE AVALIAÇÃO

VALOR DA
INFRAÇÃO
(PONTOS)

QUANTIDADE
DE
OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
ENVOLVIDOS

TOTAL DE
PONTOS
PERDIDOS POR
CRITÉRIO

1

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos,
substituição provisória (2h); POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA.

2,00

0

0

0,00

2

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos,
substituição temporária ou permanente; POR EMPREGADO E POR
OCORRÊNCIA.

1,00

0

0

0,00

3

Não ZELAR PELA PONTUALIDADE dos empregados do posto (horário
de entrada e saída do posto - atrasos ou antecipações maiores que
15min); POR EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,25

0

0

0,00

4

Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização do
contrato, sem motivo justificado. POR EMPREGADO E POR
OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

5

Descumprir determinação formal ou instrução complementar da
fiscalização do contrato ou normas internas do IFSC. POR
EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

6

Não apresentar informações solicitadas pela fiscalização do contrato.
POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

7

Deixar de fornecer conjunto completo de uniforme aos seus
funcionários no início da prestação de serviços ou na substituição
destes nos prazos e condições previstas. POR EMPREGADO E POR
OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

8

Posto sem utilização de uniforme adequado (incompleto, sujo ou
excessivamente danificado). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

9

Posto sem utilização de EPI’s. POR EMPREGADO e POR OCORRÊNCIA.

1,00

0

0

0,00

10

Posto sem utilização de crachá de identificação. POR EMPREGADO E
POR OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

0,25

0

0

0,00
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11

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte além do
estabelecido (no contrato ou
na Convenção Coletiva). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

12

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação
dos serviços, a documentação de funcionário substituto nos casos de
substituição temporária ou de substituição permanente. POR
OCORRÊNCIA E POR EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

13

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação
dos serviços, a documentação relacionada a fiscalização
administrativa. POR OCORRÊNCIA E POR EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

15

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês
imediatamente subsequente ao do mês de referência: ordinário
mensal, décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e
rescisões contratuais. POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

TOTAIS

12,00
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QUANTIDADE DE
OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
ENVOLVIDOS

TOTAL DE PONTOS
PERDIDOS POR
CRITÉRIO

Item

SITUAÇÕES PASSÍVEIS DE AVALIAÇÃO

VALOR DA INFRAÇÃO
(PONTOS)

1

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos, subistituição provisória
(2h); POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA.

2,00

0

0

0,00

1,00

0

0

0,00

0,25

0

0

0,00

2
3

Não SUBSTITUIR os empregados nos prazos estabelecidos, subistituição temporária
ou permanente; POR EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.
Não ZELAR PELA PONTUALIDADE dos empregados do posto (horário de entrada e
saída do posto - atrasos ou antecipações maiores que 15min); POR EMPREGADO E
POR OCORRÊNCIA.

4

Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização do contrato, sem
motivo justificado. POR EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

5

Descumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização do
contrato ou normas internas do IFSC. POR EMPREGADO E POR OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

6

Não apresentar informações solicitadas pela fiscalização do contrato. POR
OCORRÊNCIA.

0,50

0

0

0,00

7

Deixar de fornecer conjunto completo de uniforme aos seus funcionários no início da
prestação de serviços ou na substituição destes nos prazos e condições previstas.
POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

8

Posto sem utilização de uniforme adequado (incompleto, sujo ou excessivamente
danificado). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI
OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

9

Posto sem utilização de EPI’s. POR EMPREGADO e POR OCORRÊNCIA.

1,00

0

0

0,00

10

Posto sem utilização de crachá de identificação. POR EMPREGADO E POR
OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

0,25

0

0

0,00
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11

Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte além do estabelecido (no
contrato ou
na Convenção Coletiva). POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA, ESPECIFICAMENTE
AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

12

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação dos serviços, a
documentação de funcionário substituto nos casos de susbstituição temporária ou de
substituição permanente. POR OCORRÊNCIA E POR EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

13

Deixar de encaminhar à CONTRATANTE, ao fim do mês de prestação dos serviços, a
documentação relacionada a fiscalização administrativa. POR OCORRÊNCIA E POR
EMPREGADO

1,00

0

0

0,00

14

Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente
ao do mês de referência: ordinário mensal, décimo terceiro, férias, remunerações
compensatórias e rescisões contratuais. POR EMPREGADO E POR OCORÊNCIA,
ESPECIFICAMENTE AQUI OCORRÊNCIA = DIA.

1,00

0

0

0,00

Faixas de ajuste no pagamento

TOTAIS
Faturamento de 100% (sem descontos).
Desconto de 1% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 2% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 3% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 5% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 8% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 10% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 12% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 15% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 18% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 22% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 26% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 30% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 34% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 38% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 42% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 45% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.
Desconto de 50% sobre o valor total do faturamento mensal do posto.

12,00
0 a 3 pontos
Até 04 pontos
Até 05 pontos
Até 06 pontos
Até 07 pontos
Até 08 pontos
Até 09 pontos
Até 10 pontos
Até 11 pontos
Até 12 pontos
Até 13 pontos
Até 14 pontos
Até 15 pontos
Até 16 pontos
Até 17 pontos
Até 18 pontos
Até 19 pontos
20 pontos ou mais

0,00
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos
1. Informações Básicas
Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

12/2022

THIEGO RIPPEL PINHEIRO

30/05/2022 14:40

Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de Interprete/Tradutor de Libras e Cuidador Técnico em Enfermagem.

2. Histórico de Revisões
Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados
Número
R-01

1
P-01

C-01

Risco

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Má gestão de mão de obra por parte da
Inexecução Total ou
contratada, atrasos de salários, atrasos de Gestão de Contrato
Administração
Alto
parcial do Contrato
vale transporte ou vale alimentação.
Impactos
Impossibilidade de atendimento dos Alunos com necessidades especiais.
Ações Preventivas
Monitorar mensalmente o pagamento dos custos dos profissionais alocados, Responsável: Evandro Belmiro da Silva
principalmtente salários.
Ações de Contingência
Realizar contratação Emergencial.
Responsável: Evandro Belmiro da Silva

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EVANDRO BELMIRO DA SILVA
Diretor de Assuntos Estudantis

3
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TERMO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação Nº 51030/2022 - Inciso XX do Art. 24 da Lei n° 8.666/93
Processo Administrativo nº 23292.018017/2022-24
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº ......../2022, QUE FAZEM ENTRE SI O IFSC E A
FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO
DOS SURDOS.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, com sede na
cidade de Florianópolis, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.402.887/0001-60, neste ato
representado pelo Servidor Aloísio da Silva Júnior - Pró-Reitor de Administração, nomeado pela
Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., portador da matrícula funcional nº .................., doravante
denominada CONTRATANTE, e a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos FENEIS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.262.052/0002-07, sediada na Rua Albita, 144 – Bairro
Cruzeiro – Belo Horizonte - Minas Gerais, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Antônio Campos de Abreu, portador(a) da Carteira de Identidade nº
1.007.539 – SSP/MG, e CPF nº 252.956.676-34, tendo em vista o que consta no Processo em
epígrafe e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº
9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de
2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n°
51030/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação, sob a forma de execução indireta, no
regime de empreitada por preço unitário, de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de
obra para a prestação de serviços terceirizados de natureza continuada com dedicação exclusiva de
mão de obra, nos postos de: Tradutor Interprete de Libras e Cuidador Técnico em Enfermagem, a
serem executados nos Campi do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, sediados nas Cidades de
Caçador, Florianópolis, Gaspar, Joinville, Lages, Palhoça, , São Miguel do Oeste e Tubarão, que
serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste Contrato.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017,
atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
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2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza
continuada;
2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que
os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.
2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
2.4. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, os custos
não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos
e/ou eliminados como condição para a renovação.
2.4.1. Os custos não renováveis são aqueles itens da planilha de custos de formação de preços que
já foram pagos ou amortizados no primeiro ano de contratação, de forma que enseja sua exclusão
da planilha de custos e formação de preços. São exemplos de custos não renováveis os
provisionamentos para: maternidade, paternidade, ausências legais, aviso prévio trabalhado e
indenizado, valores parciais de uniforme, conforme descrição do termo de referência, entre outros
a depender da especificidade da contratação. Explica-se: se esses custos foram provisionados e
não utilizados no decorrer do primeiro ano de contrato, quando da prorrogação, se não excluídos,
serão considerados custos bis in idem, haja vista que estar-se-á provisionando novamente o
mesmo custo. Por outro lado, se esses custos forem utilizados, serão computados novamente
observando se a incidência foi parcial ou total. Se houver incidência total os custos serão mantidos
na planilha, se a incidência é parcial serão mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, cabendo a contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 82.520,20 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e vinte centavos), perfazendo o valor total de R$ 990.290,40 (novecentos e noventa
mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Básico e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.
6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste
em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Projeto Básico, anexo deste Contrato.
8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO.
8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais e
equipamentos que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo deste Contrato.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas Projeto Básico,
anexo deste Contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico,
anexo deste Contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização
da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à
prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato
por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, inciso
IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).
11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA
das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em
outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho
(art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).
11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:
11.7.1. a garantia contratual, 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 pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria;
11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.
11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:
11.9.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

240

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais
créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.
11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação
estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES.
12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que
a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES.
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO.
15. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO.
16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal da Cidade de Florianópolis para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

Florianópolis – SC, xxx de xxxx de 2022.

Aloísio da Silva Júnior
Pró-Reitor de Administração

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal da Contratada

Câmara Nacional de Modelos de Licitação e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra
Atualização: Dezembro/2021
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XX/2022

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, inscrita no CNPJ nº
29.262.052/0002-07, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Antônio Campos de Abreu,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.007.539 – SSP/MG, e CPF nº 252.956.676-34, AUTORIZA
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, para os fins do
Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão e dos
dispositivos correspondentes do Projeto Básico da Dispensa de Licitação Nº 51030/2022, Processo
Administrativo nº 23292.018017/2022-24:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores
alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos
salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados
na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentação, e aberta em nome da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos –
FENEIS, junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, que também terá
permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.

Florianópolis – SC, xxx de xxxx de 2022.

________________________________________
(assinatura do representante legal do Contratado)
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LISTA DE VERIFICAÇÃO

1. Houve abertura de processo administrativo devidamente
autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado
quando processo eletrônico, nos termos da ON-AGU nº 2/2009?
2. Consta o documento de formalização da demanda, elaborado
pelo setor requisitante do serviço, nos termos do modelo do
Anexo II, IN SEGES 05/2017?
2.1. Da solicitação/requisição constam os itens do inciso I do art.
21 da IN/SEGES 5/2017?
3. Foi instituída Equipe de Planejamento da Contratação pela
autoridade competente do setor de licitação?i
4. Foi elaborado e juntado ao processo os Estudos Preliminares,
conforme as diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020?
5. Foi elaborado e junto aos autos o Mapa de Riscos previsto no
art. 26, §1º, incisos I e II, de acordo com o modelo do anexo IV
da IN/SEGES 5/2017?
5.1. Optou-se por uma das formas de controle interno previstas
no §1º do art. 18 da IN/SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada
ou pagamento pelo fato gerador)?
6. O Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado pelo setor requisitante baseou-se nos Estudos Técnicos Preliminares,
Gerenciamento de Riscos e Diretrizes constantes do Anexo V, da
IN 5/2017?
7. Constam estimativas detalhadas dos preços, com ampla
pesquisa de mercado nos termos da IN SEGES/ME nº 73/2020?
8. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de
obra, consta planilha de formação de preços nos termos do
subitem 2.9, “b” do Anexo V da IN SEGES/MP nº 5/2017?
9. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a
despesa e da respectiva rubrica, caso não seja SRP?
9.1. Se for o caso, consta a estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e
a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na
hipótese da despesa incidir no caput do art. 16?
10. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos
contratuais da Advocacia-Geral União?
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plenamente
a exigência?

fls.

Sim

00

Sim

01 a 12

Sim

01 a 12

Sim

14

Sim

16 a 25

Sim

235

Sim

205

Sim

186 a 234

Sim

28 a 50

Sim

28 a 50

Não

----

Não se aplica

----

Sim

----

