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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 23292.018837/2022-97
Interessado: REITORIA
Endereço: Av. 14 de julho 150
Bairro: Coqueiros - Município: Florianópolis - SC
CEP: 88075-010
Tipo de Providência: Análise e Parecer
ASSUNTO: PROCESSO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ
DO SUL – RAU DO IFSC.
Conforme consta nos documentos anexos determino a abertura de processo administrativo para as
providências cabíveis segundo a legislação vigente, contendo inicialmente ____
269 folhas contando
com o presente Termo de Abertura.

Florianópolis, 02 de junho de 2022.

Aloisio Silva Junior
Pró-reitor de Administração do IFSC

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RAU
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 168/2022 - DAM-RAU (11.00.36)
(Identificador: 202395478)
Nº do Protocolo: 23292.018899/2022-72

Florianópolis - SC, 2 de junho de 2022.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Título: Solicitação de autorização para inicio de processo de licitação

Solicitamos autorização da V.Sa. para iniciar o processo de licitação PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO
DE VIGILÂNCIADESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC, conforme os
pedidos de serviços das áreas requisitantes e justificativas para a sua execução que se encontram na
sequência do processo.
Sobre a pesquisa de mercado informamos que:
1. Informamos que os valores utilizados neste processo, foram baseados nos acordos coletivos

vigentes para os serviços a serem contratados, no município de Jaraguá do Sul. O cálculo completo
pode ser verificado na planilha de preço para contratações, anexo ao edital.
GRUPO 1
ITEM

UNID

QTDE

1

Serviço

12

2

Serviço

12

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
MENSAL R$

VALOR
ANUAL R$

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das 06h00
R$ 11.374,48 R$ 136.493,76
as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica para
comprovação efetiva da realização das rondas e 04
rádios comunicadores.
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Postos noturnos. Escala12/36 das
R$ 13.278,00 R$ 159.336,00
18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica
para comprovação efetiva da realização das rondas e
04 rádios comunicadores
VALOR TOTAL ANUAL

R$ 295.829,76

Na sequência do processo apresentamos os pedidos de serviço, justificativa para a aquisição dos
serviços e planilha de formação de preços.
Por todo exposto, solicitamos autorização para continuidade do presente Processo, sugerimos que a
modalidade de licitação seja o Pregão Eletrônico, atendendo ao Campus, conforme justificativas
apresentadas pelo requisitante.
Atenciosamente,

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=594395&sr=true
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Estudo Técnico Preliminar
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.018837/2022-97

2. Descrição da necessidade
PREGÃO Nº.: 21121/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO IFSC

O serviço a ser executado será o de prestação de serviço de vigilância, para manutenção da segurança, ordem e
guarda dos equipamentos necessários para a realização das atividades administrativas e pedagógicas do Campus
do IF-SC.
Esclarecemos que os serviços estão sendo executados pelo contrato 057/2020 e que completam o prazo de sua
vigência em Agosto de 2022, e considerando que a atual empresa optou pela não renovação do contrato, devendo
ser realizada nova licitação, conforme prevê o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Departamento de Administração

Responsável
Loiraci Ribeiro Carvalho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Poderão participar deste Pregão 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 participar desta licitação os interessados:
1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746 /2014TCU-Plenário).
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REQUISITO ESPECÍFICOS
A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a alocação, pela contratada,
de mão de obra capacitada e certificada para desempenhar as atividades de acordo com a legislação vigente. As
instruções, normas ou procedimentos serão emitidos exclusivamente pela Administração do IFSC ou por pessoas
por ele designada para:
a) Garantir a integridade física dos servidores do IFSC, decorrente da ação de terceiros ou de pessoas da própria
instituição, a qualquer hora, no âmbito de trabalho;
b) Assegurar a integridade do acervo patrimonial do IFSC, não permitindo a sua depredação, violação, evasão,
apropriação indébita e outras ações que redundem em danos ao patrimônio;
c) Acionar os dispositivos de segurança em casos de incêndio e ou qualquer fato, ocorrência ou fenômeno que
coloquem em risco os servidores, os serviços, o patrimônio e a instituição como um todo, dando imediato
conhecimento à Administração.
d) Utilizar os pontos de controle de ronda com as frequências estabelecidas pela Direção de cada Câmpus.
A atividade do vigilante será coordenada pelo Supervisor da Empresa que, por sua vez, receberá instruções da
CONTRATANTE por intermédio do Fiscal do Contrato, designado pela Direção do Câmpus do IFSC;
Os demais requisitos para esta contratação são aqueles que estão descritos no detalhamento do(s) item(ns) do
Quadro de especificações mínimas, anexo do termo de referência.

5. Levantamento de Mercado
Os itens da presente licitação se tratam de serviços que serão auxiliares para formar e qualificar profissionais no âmbito da
educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita
articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para
a educação continuada. Desta forma, é necessário promover periodicamente licitações para aquisição de bens/prestação de
serviços que são de essenciais para o funcionamento do IFSC, tanto para sala de aula como para administrativo. Assim, se faz
desnecessária a pesquisa de mercado para aquisição destes serviços essenciais e comuns, uma vez que não existem soluções
substitutas.

6. Descrição da solução como um todo
Contratação de Serviços de Vigilância diurna e noturna, para o Campus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, minuciosamente descritas a seguir:

GRUPO 01

GRUPO

ITEM
UNID QTDE
/GRUPO

01

SERV 12

ESPECIFICAÇÕES

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das 06h00 as 18h00
com 07 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização das
rondas e 04 rádios comunicadores.

01

2 de 6

6

UASG 158516

Estudo Técnico Preliminar

02

SERV 12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Postos noturnos. Escala 12/36 das 18h00 as
06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização
das rondas e 04 rádios comunicadores.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item

Especificação do Item

Requisição

Unid.

Marca

Proposta

Quant. Valor Unit.

Total

SERVIÇO

--

--

12

--

Unidade
Unidade Gestora

1

3703001000056 - CATMAT: 0

--

--

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO DIURNO -CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO
IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul.
Posto diurno. Escala 12/36 das 06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da
realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022

2

11003601

3703001000057 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU

12

SERVIÇO

12

--

--

--

--

--

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO NOTURNO - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO
IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul.
Posto noturno. Escala 12/36 das18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da
realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022

11003601

COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU

12

8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 295.829,76
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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 preço para contratações,
anexo ao edital.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Trata-se de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Justifica-se assim o não parcelamento da
solução ora adotada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja
atingido

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO
Objetivos Estratégicos C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho: Desenvolver um ambiente de trabalho
saudável em que todos colaboram para o processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar
de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho.
P11 Garantir infraestrutura física do Câmpus

ALINHAMENTO AO PAC 2022 - Está previsto no nosso Plano Anual de Contração:
7602

SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA

Serviço

PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO

Campus Jaraguá
do Sul - Rau

12. Resultados Pretendidos
Desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas com serviços que atendam a demanda institucional, alinhado aos
objetivos estratégicos do IFSC, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento
dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.
Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços de vigilância com padrões de qualidade, eficiência,
sustentabilidade e produtividade mínima atentidos;
Atender a preceitos legais e orientações vigentes, sobretudo no que trata a IN 05/2017 -MPOG e o Decreto 9.507/2018;
Alinhar o planejamento esperado da contratação com a análise adequada das propostas no momento da licitação quanto aos
fatores pretendidos, ponderando os recursos envolvidos para a seleção da proposta mais vantajosa e consequentemente uma
contratação eficiente;
Evitar invasões no IFSC nos períodos diurnos e noturnos; e com isso, assegurar um ambiente de ensino e trabalho agradável à
boa execução das atividades institucionais para a prestação do serviço público com qualidade e excelência e;
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Contribuir para a adequada preservação do patrimônio público, com conservação da estrutura física da instituição através da
vigilância constante para minimizar os impactos da depredação ou furto evitando perdas patrimoniais com roubos ou vandalismo.

13. Providências a serem Adotadas
Todas as providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC já estão mapeadas e descritas nos documentos
norteadores do órgão, sua previsão consta dos modelos de processo licitatório, e a adoção consolidada pela equipe, de forma que
não se aplica o preenchimento deste campo.

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;
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.
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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
Declaramos ser favoráveis ao prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos
objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante. O estudo preliminar da contratação, bem como a explícita
necessidade desta aquisição, demonstra a importância dessa contratação, que é indispensável ao adequado funcionamento da
instituição, evitando a descontinuidade dos serviços pelo término da vigência do contrato atual, o que pode até mesmo
comprometer o adequado funcionamento do órgão e suas atividades e afetar negativamente a manutenção e preservação do
patrimônio público. Assim, analisa-se essa contratação/aquisição como viável e essencial à instituição, sendo previsto no
planejamento orçamentário do órgão os devidos recursos envolvidos e observados os procedimentos para acompanhamento e
fiscalização do contrato, bem como existem empresas no mercado que podem atender os requisitos da contratação, condicionado
ao atendimento dos preceitos estabelecidos pela contratante

16. Responsáveis
Declaro viável a contratação do serviço de vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC.
Assinado digitalmente por JULIO CESAR
LEIVA FILHO:00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JULIO CESAR LEIVA FILHO:
00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.06.03 08:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO
CESAR
LEIVA FILHO:
00976013908

JULIO CESAR LEIVA FILHO
Administrador

Declaro viável a contratação do serviço de vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC.

LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
Chefe do Departamento de Administração
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Portaria da Direção-Geral do Câmpus Jaraguá do Sul Rau N° 46, de 7 de abril de 2022
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL - RAU DO INSTITUTO FEDERAL DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Memorando Eletrônico Nº 114/2022 - DAM-RAU,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para composição da Equipe de Planejamento do
câmpus Jaraguá do Sul -Rau, a qual tem como objetivo a elaboração dos processos licitatórios que
envolvam as contratações de serviços referentes a realização de tarefas sob o regime de execução
indireta relacionadas aos contratos para o ano de 2022, conforme previsão da IN 5/2017.
JULIO CESAR LEIVA FILHO - SIAPE: 1630003
MARILU DE FATIMA KUHN - SIAPE: 1638848
LOIRACI RIBEIRO CARVALHO - SIAPE: 2029251
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação e possui validade de 01 ano.

DELCIO LUÍS DEMARCHI

DELCIO LUIS DEMARCHI
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 08/04/2022
https://sipac.ifsc.edu.br/public
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina
Setor Requisitante (Campus/Setor/Dpt):
Departamento de Administração-Jaragua do Sul-Rau
Responsável pela Demanda:
Chefe de administração
Loiraci Ribeiro Carvalho

SIAPE: 2029251

E-mail: dam.gw@ifsc.edu.br

Telefone: (47) 3276-9621

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o
Planejamento Estratégico.
O serviço a ser executado será o de prestação de serviço de vigilância, para manutenção da
segurança, ordem e guarda dos equipamentos necessários para a realização das atividades
administrativas e pedagógicas dos Campi do IF-SC.
Esclarecemos que os serviços estão sendo executados pelo contrato 057/2020 e que
completam o prazo de sua vigência em Agosto de 2022, e considerando que a atual empresa optou
pela não renovação do contrato, devendo ser realizada nova licitação, conforme prevê o inciso II
do artigo 57 da Lei 8.666/93.
A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua natureza,
são necessárias ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas
atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza
necessária e, portanto, devem ser executados de forma contínua para que não venha comprometer
a ordem e causar prejuízos para a Administração.
Por sua vez o Artigo 1º, § 1º e 2º do Decreto nº 2.271 de 07/07/97, instituiu a seguinte
norma: “Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e funcional
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”.
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes ás 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."
Conforme a regulamentação legal acima, os cargos extintos são passivos de serem objeto de
execução indireta.
A contratação será efetuada através de licitação, na modalidade pregão eletrônico, com
menor preço anual por item, atendendo ao disposto nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, IN 05/2017
da SLTI, Decreto 10.024/2019 e suas alterações posteriores.
Sobre a modalidade de licitação definida é o que determina o disposto no Decreto
10.024/2019.

Instituto Federal de Santa Catarina
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2. Quantidade de postos de serviço.

ITEM UNID QTDE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÁXIMO

MENSAL
R$

ANUAL R$

1

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada
para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto
diurno. Escala 12/36 das 06h00 as 18h00 R$ 11.374,48 R$ 136.493,76
com 07 pontos de caneta eletrônica para
comprovação efetiva da realização das
rondas e 03 rádios comunicadores.

2

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada
para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Postos
noturnos. Escala 12/36 das 18h00 as 06h00 R$ 13.278,00 R$ 159.336,00
com 10 pontos de caneta eletrônica para
comprovação efetiva da realização das
rondas e 03 rádios comunicadores
VALOR TOTAL ANUAL
R$ 295.829,76

3. Forma de Prestação do Serviço e Início do Contrato:

01/09/2022

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e fiscais do contrato.
Assinado digitalmente por JULIO CESAR LEIVA FILHO:
00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JULIO
CESAR LEIVA FILHO:00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:02:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO CESAR
LEIVA FILHO:
00976013908
Julio Cesar Leiva Filho / 009.760.139-08 /
Equipe de Planejamento

Loiraci Ribeiro Carvalho / 006.081.380-61 /
Equipe de Planejamento

Instituto Federal de Santa Catarina
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MARILU DE
FATIMA KUHN:
94840997934

Assinado digitalmente por MARILU DE FATIMA KUHN:
94840997934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MARILU
DE FATIMA KUHN:94840997934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:27:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Marilu de Fátima Kuhn / 948.409.979-34 /
Equipe de Planejamento

Patrick Elizio / 047.708.849-07 / Fiscal
Técnico

Vanessa Jackeline Gomes Barbosa de Oliveira /
717.821.411-20 / Fiscal Administrativo

Marilu de Fátima Kuhn / 948.409.979-34 /
Fiscal Suplente

Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.
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MAPA DE RISCOS
( X ) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor
RISCO 01 (Impugnação / cancelamento de itens)
Probabilidade:

( ) Baixa

( X ) Média

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

Id

( ) Alta
( X ) Alta

Dano

1.

- Republicação do edital;

2.

- Atraso na contratação do serviço;

3.

- Descontinuidade do serviço.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Demanda de serviços de natureza comum e usuais de
mercado;

Integrante Técnico

2.

- Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;

Integrante Administrativo

3.

- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.

Integrante Administrativo

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do
recebimento do documento;

Pregoeiro(a) e Integrante
Técnico

2.

- No caso de acatamento da impugnação, retificar
imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes;

Pregoeiro(a) e Integrante
Técnico

3.

- No caso de cancelamento de itens, iniciar novo processo
imediatamente;

Integrante Administrativo e
Técnico

RISCO 02 (Recursos Administrativos no Pregão)
Probabilidade:

( ) Baixa

( ) Média

Impacto:

( ) Baixa

( X ) Média

Id

( ) Alta

Dano

1.

-Volta de fase do certame;

2.

- Atraso na contratação do serviço;

3.

- Descontinuidade do serviço.

Id

( X ) Alta

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Análise criteriosa da documentação de habilitação da
licitante em consonância com o exigido em edital;

Pregoeiro(a)

2.

- Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante
referentes ao serviço prestado;

Pregoeiro(a)

3.

- Controle no prazo de recebimento dos documentos via
Portal “Compras Governamentais” ou e-mail;

Pregoeiro(a)

16

4.

- Publicidade de documentação da licitante arrematante no
Portal “Compras Governamentais”.

Id

Pregoeiro(a)

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Se procedente a intenção de recurso, orientar a licitante
que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis.

Pregoeiro(a)

2.

- Assim que aberto o prazo de “decisão do pregoeiro” postar Pregoeiro(a)
a decisão imediatamente com toda a fundamentação legal e
técnica.

3.

- No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase
do certame para “Aceitação” já para o próximo dia útil.

Pregoeiro(a)

4.

- No caso de não proceder o recurso, adjudicar
imediatamente o objeto ao licitante vencedora.

Pregoeiro(a)

RISCO 03 (Atraso na contratação)
Probabilidade:

( X ) Baixa

Impacto:

( ) Baixa

Id

( ) Média

( ) Alta
( X ) Alta

Dano

1.

- Descontinuidade do serviço;

2.

- Impacto direto no quotidiano do campus.

Id
1.

( ) Média

Ação Preventiva
- Comunicar ao Setor de Licitações sobre a necessidade de
contratação com no mínimo 90 dias anteriores ao fim do
contrato vigente;

Responsável
Gestor de Contratos

2.

- Iniciar o planejamento imediato da contratação;

3.

- Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase Integrante Administrativo
de planejamento.

Id

Ação de Contingência

1.

- Iniciar o processo de licitação imediatamente, priorizando
esta licitação em detrimento de outras.

Integrante Administrativo e
Técnico

Responsável
Gestor de Contratos;
Integrante Administrativo;
Técnico e Pregoeiro(a)

RESPONSÁVEIS
Assinado digitalmente por JULIO CESAR LEIVA
FILHO:00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JULIO
CESAR LEIVA FILHO:00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:03:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO CESAR
LEIVA FILHO:
00976013908
_________________

Julio Cesar Leiva Filho
Matrícula
1630003

Assinado digitalmente por MARILU DE FATIMA
KUHN:94840997934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MARILU DE FATIMA KUHN:94840997934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:23:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MARILU DE
FATIMA KUHN:
94840997934
_______________
________________
Marilu de Fátima Kuhn
Loiraci Ribeiro Carvalho
Matrícula:
Matrícula 2029251
1638848

Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.
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MAPA DE RISCO
GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1
Probabilidade:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO

ID

Ação Preventiva
o

Responsável

1

Documentar
fiscalização;

acompanhamento

da

2

Capacitar o fiscal

3

Incentivar a permanência dos fiscais;

4

Compatibilizar o quantitativo e a
Direção de Administração, Departamento
complexidade dos contratos com o número
de Contratos e Gestão de cada Câmpus
de fiscais de contrato;

Fiscais de Contrato
Gestão Câmpus, Direção de Administração
e Departamento de Contratos
Gestão do Câmpus

ID

Ação de Contingência

Responsável

1

Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato

Gestão do Câmpus e Reitoria

RISCO 3
Probabilidade:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( x ) Média

( ) Alta

ID

Dano

1

EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE ABAIXO/
DIFERENTES DA CONTRATADA

ID

Ação Preventiva

Responsável

1

Controlar e documentar o efetivo
acompanhamento da execução do contrato
em relação à produtividade compatibilizada
com a metodologia do trabalho

Fiscais de Contrato

ID

Ação de Contingência

Responsável

Instituto Federal de Santa Catarina
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1

Glosa a partir do Instrumento de Medição
de Resultados (IMR)

2

Aplicar as sanções e / ou glosas descritas
no edital e contrato

Fiscais de Contrato
Fiscais de Contrato e CPAAR

RISCO 4
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA

ID

Ação Preventiva

Responsável

Definir adequadamente as exigências de
habilitação
técnicas,
econômico- Equipe de planejamento e pregoeiro
financeiras.

1
ID

Ação de Contingência

Responsável
Departamento de Contratos e Departamento
de Orçamento e Finanças – Responsáveis:

1

Aplicação de sanções;

2

Realizar nova contratação através de Departamento de Compras do Câmpus e
dispensa emergencial ou remanescente.
Reitoria

RISCO 5
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

ADITIVOS ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI

ID
1
ID

Ação Preventiva

Responsável

Realizar um planejamento de contratação
de forma eficaz prevendo um cenário futuro Equipe de planejamento
para a contratação.
Ação de Contingência

Responsável

1

Realizar a alteração contratual (aditivo) Departamento
dentro dos limites da Lei 8666/93.
Contábeis;

2

Realizar nova licitação

de

Contratos,

Setores

Departamento de Compras Reitoria e
Câmpus

Instituto Federal de Santa Catarina
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RISCO 6
Probabilidade:

( x ) Baixa

( ) Média

( ) Alta

Impacto:

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta

ID

Dano

1

SUPRESSÃO ALÉM DOS 25% PREVISTOS EM LEI E A EMPRESA NÃO
ACEITE DE FORMA CONSENSUAL A REDUÇÃO

ID
1
ID

Ação Preventiva

Responsável

Realizar um planejamento de contratação
de forma eficaz prevendo um cenário futuro Equipe de planejamento
para a contratação.
Ação de Contingência

Responsável

1

Se possível realizar a alteração contratual Departamento de Contratos,
(supressão) até o limites da Lei 8666/93.
Contábeis, Gestão do Câmpus

2

Realizar nova licitação

Setores

Departamento de Compras da Reitoria e
Compras dos Câmpus.
Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.
Equipe de Planejamento

Assinado digitalmente por JULIO CESAR LEIVA
FILHO:00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JULIO CESAR LEIVA FILHO:00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:03:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO CESAR
LEIVA FILHO:
00976013908
_________________________

Julio Cesar Leiva Filho
Matrícula: 1630003

____________________________
Loiraci Ribeiro Carvalho
Matrícula 2029251
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Assinado digitalmente por
MARILU DE FATIMA KUHN:
94840997934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A3, CN=MARILU DE
FATIMA KUHN:94840997934
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:24:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MARILU
DE FATIMA
____________________
KUHN:
Marilu de Fátima Kuhn
948409979
Matrícula: 1638848
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RAU
COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU
Emitido em 02/06/2022 02:29

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição
Unidade
Unidade
Gestora

Unid.

Marca

Proposta

Quant.

Valor Unit.

Total

1 3703001000056 - CATMAT: 0 SERVIÇO
---12
--SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO DIURNO -CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das
06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022
11003601
COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU
12
2 3703001000057 - CATMAT: 0 SERVIÇO
---12
-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO NOTURNO - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto noturno. Escala 12/36
das18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022
11003601
COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU
12

TOTAL LICITADO:

--

R$ 0,00

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - appdocker4-srv1.appdocker4-inst1
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 02/06/2022 14:42

RELATÓRIO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS COM PREÇOS ESTIMADOS
Licitação: 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC.
Tipo:
MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item Especificação do Material

Unid.

Quant.

Valor Médio
das
Cotações

Total

Última
Última
Atualização Licitação

LOTE/GRUPO 1: GRUPO 01

1

3703001000056 - CATMAT:0
(Cadastrado em: 08/06/2021)

SERVIÇO

12 R$ 11.374,48 136.493,76

02/06/2022

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO DIURNO -CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU
DO IFSC
Requisições Associadas: 3210/2022
Fornecedor/Fonte Externa
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

2

3703001000057 - CATMAT:0
(Cadastrado em: 08/06/2021)

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
IFSC
R$ 11.374,48 02/06/2022

SERVIÇO

12 R$ 13.278,00 159.336,00

Proc. de Origem

02/06/2022

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO NOTURNO - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU
DO IFSC
Requisições Associadas: 3210/2022
Fornecedor/Fonte Externa
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Cotações do Material
Marca
Valor Data da Cot.
IFSC
R$ 13.278,00 02/06/2022

Proc. de Origem

Valor Total do Processo: R$ 295.829,76
Elaborado por:

02
06
2022
Data____/____/____

Assinado digitalmente por JULIO CESAR LEIVA FILHO:00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JULIO CESAR LEIVA FILHO:00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.06.03 08:58:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO CESAR LEIVA
FILHO:00976013908
___________________________________
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Você ganhou frete grátis! Veja o regulamento

Bota Coturno Adventure Masculina 970 Tratorada Cano Baixo
Vendido por SCHIARELI
Entregue por Netshoes
Cor: Preto
Tamanho: 42

R$ 319,90

1

R$ 159,90

Ver mais produtos dessa loja

SIMULE FRETE E PRAZO DE ENTREGA
Digite aqui seu CEP

89254-430

Calcular

Subtotal (1 item)

R$ 159,90

Frete SCHIARELI

Grátis

Ver outras opções de entrega

Chega dia 6 de Maio

Cupom de desconto

Adicionar

Descontos

R$ 0,00
R$ 159,90

Valor total

Em até 4x de R$ 39,98 sem juros

VOCÊ ESTÁ ECONOMIZANDO R$ 160,00

Utilize o N Card e pague R$ 159,88 em até 7x de R$ 22,84 sem juros

CONTINUAR

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

R$ 159,90

CONTINUAR

Em até 4x de R$ 39,98
https://www.netshoes.com.br/novo-cart

COMPRA SEGURA

1/2

28/04/2022 09:32

Dafiti
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TROCA E DEVOLUÇÃO
60 DIAS GRÁTIS PELO SITE

ATENDIMENTO
(11) 3053 7500

 10
SEG



Identificação

Endereço e Pagamento

Confirmação

1. ENDEREÇOS

2. OPÇÕES DE ENTREGA

RESUMO

Endereço Principal

Entrega 1 de 1 por ROVETTO

Produtos Entregues por Marketplace

Nome *

Normal

Julio Cesar

Rovetto
Bota Coturno Masculina Casu…
Vendido e entregue por
ROVETTO

R$ 36,45

16 a 17-mai

Tamanho: 42

Sobrenome *

Quantidade: 1

Prazo estimado: 13 dias úteis*

Leiva Filho

3. FORMA DE PAGAMENTO

CEP *



Não sabe o CEP?

R$ 149,90

Cartão de Crédito

Cupom de Desconto e Vale Troca

Número do Cartão *
CANCELAR

SALVAR

R$ 199,90

Cupom de Descon

APLICAR



Vale Trocas

APLICAR



0000 0000 0000 0000
A bandeira do cartão será automaticamente identificada
pelo sistema.

Endereço de Entrega

Parcelas *

Subtotal

1x de R$ 186,35

Endereço de entrega igual ao principal





Seu Nome * (como no cartão)

R$ 149,90

Entrega
TOTAL

R$ 36,45

R$ 186,35

1x de R$ 186,35
FINALIZAR COMPRA

Vencimento *
Mês



Ano



Ao continuar, declaro que estou ciente e aceito os
termos de uso e a Política de Privacidade.



Sumário do contrato de compra e venda

Código de Segurança (cvv) *

Salvar cartão para próxima compra
Para efetuar o pagamento, não há necessidade de salvar
seu cartão. Esta função apenas facilita suas próximas
compras com toda segurança.



Cartão de Débito



Boleto Bancário

Segurança e Certificado

Política de Privacidade Prazo de Entrega

Site seguro com criptografia (SSL) | Homologado pela USERTrust Network

Política de Trocas e Devoluções

Dafiti © 2011-2022 Todos os direitos reservados. *Frete Grátis Confira as novas regras

https://checkout.dafiti.com.br/checkout/finish/

1/1

28/04/2022 09:37

Coturno Bota Masculino e Feminino Vigilante em Couro 100% Cano Alto Trilhas Caminhas Motociclista - JVClay - Botas par…
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Compre pelo tel: 0800 773 3838

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança

Meus pedidos
Atendimento

 Todos os departamentos



Ofertas do dia

Celulares

0 0

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por código, nome, marca...
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

  Automotivo  Botas para Moto

Coturno Bota Masculino e Feminino Vigilante em Couro 100% Cano Alto
Trilhas Caminhas Motociclista - JVClay
Código ka4g47304k | Ver descrição completa | JVClay

 
Cor:

Tamanho:
42
Vendido por Jvclay
Entregue por
por R$

179,90

em 3x de R$ 59,97 sem juros
Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola
Consultar prazo e valor do frete
89254-430

Ok

Não sei o CEP

Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do Sul/SC

Receba em até 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 10
dias úteis

Frete grátis

Frete grátis

Após o pagamento confirmado
Os prazos de entrega começam a contar a partir da
confirmação de pagamento e podem variar para mais de
uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados


https://www.magazineluiza.com.br/coturno-bota-masculino-e-feminino-vigilante-em-couro-100-cano-alto-trilhas-caminhas-motociclista-jvclay/p/ka…


1/5

28/04/2022 14:48

Guarda chuva Paráguas preto 3771 Mor PT 1 UN - Cuidados Pessoais - Kalunga

25

Digite aqui sua busca
Cuidados Pessoais
Cuidados Pessoais


Guarda Chuvas / Sombrinhas

Guarda Chuvas

Guarda chuva Paráguas preto 3771 Mor PT 1 UN
Código: 540419 | Mais produtos Mor | Ver informações do produto | (0 Avaliações) 


R$ 27,30
Qtde:

1




Comprar

Assine e programe sua recorrência »
CEP: 89254-430

alterar

R. Dos Imigrantes - Rau - Jaragua do Sul - SC

Receba em até 4 dias úteis*
Retire na loja em até 2 horas*

R$ 6,53
Grátis

Consultar estoque em loja física
Escolha uma loja para verificar a
disponibilidade

Descrição



Características do Produto
Ideal para dias chuvosos ou de sol intenso.
Especificações
Cor preta
Cabo emborrachado
Abertura automática
Varetas reforçadas
Estrutura em aço
Tecido em poliéster


Avaliação do produto

Você comprou este produto na Kalunga?
Compartilhe sua opinião com a gente.
Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Avaliar o produto
Continuar e Fechar

https://www.kalunga.com.br/prod/guarda-chuva-paraguas-preto-3771-mor-pt-1-un/540419?pcID=39&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0XKp8seOG3qzTZliJy7tLeLHiL6mS-_jG2OKdhCatYgqtMLlet_thRoC-5QQAv…

1/2

28/04/2022 14:55

Guarda chuva sombrinha pb 110cm manual - NACIONAL - Guarda-chuva / Sombrinha - Magazine Luiza
Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança

Compre pelo tel: 0800 773 3838
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Meus pedidos
Atendimento

 Todos os departamentos



Ofertas do dia

Celulares

0 0

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por código, nome, marca...
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

  Moda e Acessórios  Guarda-chuva / Sombrinha

Guarda chuva sombrinha pb 110cm manual - NACIONAL
Código caf6aj2j64 | Ver descrição completa | NACIONAL

★★★★ 4 (1) Avaliar produto
★★★★★

 

Vendido por Só Aqui Ferramentas
Entregue por
por R$

31,87

Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola
Consultar prazo e valor do frete
89254-430

Ok

Não sei o CEP

Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do Sul/SC

Receba em até 5 dias úteis

+1

Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 7
dias úteis

R$ 4,90

Frete grátis

Após o pagamento confirmado
Os prazos de entrega começam a contar a partir da
confirmação de pagamento e podem variar para mais de
uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados





Carteira Universitária
Plástica - PLÁSTICO

Carteira Universitária
Plástica - Plástico AZUL -

Pain dubai pr/nat ap. dallas
e barthô pr - RPM Móveis

Carteira Universitária
Plástica - Plástico P

de R$241,20 por

de R$239,40 por

de R$772,02 por

de R$217,80 por

R$241,20 à vista

R$239,40 à vista

R$671,66 à vista

R$217,80 à vista

ou R$ 241,20

ou R$ 239,40

ou R$ 772,00

ou R$ 217,80

5x de R$ 48,24 sem juros

5x de R$ 47,88 sem juros

10x de R$ 77,20 sem juros

4x de R$ 54,45 sem juro

https://www.magazineluiza.com.br/guarda-chuva-sombrinha-pb-110cm-manual-nacional/p/caf6aj2j64/md/guso/

1/5

28/04/2022 14:55

Guarda Chuva Sombrinha Automatico Cabo Gancho 8 Vareta ø95cm

Olá, faça seu login
ou cadastre-se 

search

O que você está procurando?
os > Guarda-Chuvas e Sombrinhas

27

Todos os Departamentos
Climatização

va Sombrinha
Automatico
Cabo
Gancho 8Eletrodomésticos
Vareta ø95cmEletroportáteis

Esporte e Lazer

Móveis e Decoração

901)

Vendido e entregue por Shop Da Pesca

R$ 41,90 à vista
Ou R$ 41,90
Em até 8x de R$ 5,24 sem juros
Ver condições de pagamento

 Adicionar ao Carrinho



Calcule o Frete



Comprar agora

OK

89254-430

Entrega para Rua dos Imigrantes, Rau, Jaraguá do Sul - SC
Econômico

Frete grátis

Receba em até 17 dias úteis

Sombrinha Automatico Cabo Gancho 8 Vareta ø95cm
ático, 8 varetas 95cm de diâmetro. A armação que é um fator muito importante para quem procura qualidade em um guarda chuva, pois na armação que
aguentar ventos sem quebrar com facilidade. Este modelo possui o varão principal e as hastes feitas totalmente em alumínio com uma boa resistência.
te é a praticidade dele, por ser um guarda chuva compacto fechado muito fácil de guardar pois tem 55cm fechado perfeito para levar na bolsa, mochila
scritório, etc. E quando aberto se torna grande com (95cm de diâmetro) naqueles dias de chuva sem se molhar. Além disso possui um sistema de
ático, com um clique no botão ele abre, assim evitando o trabalho de abrir e fechar guarda chuva em locais de rápida ação, e também não se molhar todo.
arca e seca rapidíssimo. Gênero: Unissex Acionamento: automático com 1 clique. Diâmetro: aberto 95cm. Comprimento 55cm.


Receba as melhores ofertas por e-mail
Promoções exclusivas, ofertas, lançamentos, produtos especiais e muito mais. Assine!
Digite seu e-mail

Institucional

Cadastrar

Central de Atendimento

Sobre a WebContinental

Minha Conta

Política de Privacidade (LGPD)

Compras e Pedidos

Formas de Pagamento

https://www.webcontinental.com.br/guarda-chuva-sombrinha-automatico-cabo-gancho-8-vareta-ø95cm/product/11999734

SAC - Serviço de atendimento ao
Cliente
Abra seu chamado on-line

1/2

(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/)

Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos (https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/conta/login)

28

Meus Pedidos



(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/conta/pedido/listar)
Minha Conta



(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/conta/index)

Digite o que você procura

 1



Meu Carrinho

Produto adicionado

(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/carrinho/index)

Política de Privacidade (https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)
Política de Trocas e Devoluções (https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/pagina/politica-de-trocas-e-devolucoes.html)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.
Preço
Produto

unitário

(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/button)

Calcule o frete:

89254-430

Subtotal

Excluir


(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/carrinho/produto/19854001/atualizar/14)

Button

(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/button)

Quantidade

SKU: 6GNS6UNTJ
Estoque: Disponível

 Calcular

R$ 20,00

15

R$ 300,00


(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/ca


(https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/carrinho/produto/19854001/atualizar/16)

7 dias úteis R$ 22,08 PAC

 Não sei meu CEP (https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/nao_sei_o_cep/)

Continuar comprando (https://vextcontrole.lojaintegrada.com.br/)

3 dias úteis R$ 24,25 SEDEX

 Finalizar compra

Vext Comercio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - CNPJ: 15.077.663/0001-81 © Todos os direitos reservados. 2022
(https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=vextcontrole.lojaintegrada.com.br)

Não deixe seu
vigilante dormir em
serviço!

Gabi

1

28/04/2022 14:32

Vga Tecnologia

29
SEUS DADOS
100% SEGUROS

Continuar

Meu carrinho

Ibuttons Para Vigia Bastão Topdata Viggia Software
Marca: Top Data

-

15

Frete

Resumo do pedido

Jaraguá do Sul - SC

Subtotal

Rua dos Imigrantes
89254-430

Alterar CEP

+

R$ 213,00
(R$ 14,20 cada)

R$ 213,00

Frete (FRETE GRÁTIS)
Total do pedido

Grátis

R$ 213,00
no boleto à vista
ou 6x sem juros de R$ 35,50 no Mercado Pago

Você ganhou FRETE GRÁTIS!
Selecione uma forma de envio abaixo:
FRETE GRÁTIS
Previsto para 29/04/2022

Grátis

Correios Normal
Prazo de Entrega: até 7 dia(s). 09/05/2022

R$ 211,13

Correios Expresso
Prazo de Entrega: até 3 dia(s). 03/05/2022

R$ 375,87

Ver detalhes das formas de envio
Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos
https://www.vgatecnologia.com.br/checkout/cart?session_id=gt8jlv54340eoo4sl36otlsl56&store_id=745984#carrinho

Fale conosco, nós estamos online!

Privacidade - Termos

Continuar

1/2

28/04/2022 14:35

Pontofrio.com: a maior loja de Eletrônicos e Eletrodomésticos do Brasil
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Aproveite e leve também

Impressora Termica De
Etiqueta Elgin L42pro

Leitor De Código De Barras
1D Yhd-8200 Usb

Cartão de Ponto MILHEIRO
para Relógio Cartográfico

R$ 1.409,00

R$ 150,79

R$ 218,00

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinho

Meu carrinho

Ibutton Para Vigia Bastão Controle de Ronda
5 Pçs
Vendido por MILPONTO
Entregue por Ponto Frio
Entrega Normal em até 6 dias úteis: Grátis
Quantidade:
3
Remover

R$ 72,00

Calcule o frete e prazo de entrega

Calcular

89254-430
Usar minha localização
Normal
até 6 dias úteis

Grátis
Confira as regras de entrega

https://carrinho.pontofrio.com.br

1/2

28/04/2022 14:35

Pontofrio.com: a maior loja de Eletrônicos e Eletrodomésticos do Brasil
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Cupom de desconto

Utilizar

MEUDESCONTO

03 Produtos

R$ 216,00

Frete

Grátis

Total

R$ 216,00

Continuar a compra
Comprar mais produtos

Via S.A. / www.ponto.com.br / Avenida Rebouças n°3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115 / Telefone: (11) 4225-6555

https://carrinho.pontofrio.com.br

2/2

28/04/2022 10:22

Jaqueta em Nylon Paraquedas para Uniforme - Mauá Uniformes - Outros Moda e Acessórios - Magazine Luiza
Compre pelo tel: 0800 773 3838

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança

32

Meus pedidos
Atendimento

 Todos os departamentos



Ofertas do dia

Celulares

0 0

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por código, nome, marca...
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

  Moda e Acessórios  Outros Moda e Acessórios

Jaqueta em Nylon Paraquedas para Uniforme - Mauá Uniformes
Código eecjd35393 | Ver descrição completa | Mauá Uniformes

★★★★★ Avaliar produto

 

Cor:

Tamanho:
G
Vendido por Mauá Uniformes
Entregue por
por R$

138,57 à vista (7% de desconto)

ou R$ 149,00 em 3x de R$ 49,67 sem juros
Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola

+4

Consultar prazo e valor do frete
89254-430

Ok

Não sei o CEP

Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do Sul/SC

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da
confirmação de pagamento e podem variar para mais de
uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados





Carteira Universitária
Plástica - PLÁSTICO

Carteira Universitária
Plástica - Plástico AZUL -

Pain dubai pr/nat ap. dallas
e barthô pr - RPM Móveis

Pochete para corrida
amarelo - BMAX

de R$241,20 por

de R$239,40 por

de R$772,02 por

de R$22,40 por

https://www.magazineluiza.com.br/jaqueta-em-nylon-paraquedas-para-uniforme-maua-uniformes/p/eecjd35393/md/otmd/?&seller_id=mauaunifor…

1/5
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35
Kit Meia Mash Masculina 3 Pares
Vendido e entregue por Zattini
Cor: Branco
Tamanho: 39/44
Para presente

?

R$ 34,99

1

R$ 20,69

Ver mais produtos dessa loja

SIMULE FRETE E PRAZO DE ENTREGA
Digite aqui seu CEP

89254-430

Calcular

Subtotal (1 item)

R$ 20,69

Frete Zattini

R$ 12,90

Ver outras opções de entrega

Chega até dia 19 de Maio

Cupom de desconto

Adicionar

Descontos

R$ 0,00
R$ 33,59

Valor total

Em até 1x de R$ 33,59 sem juros

VOCÊ ESTÁ ECONOMIZANDO R$ 14,30

Utilize o N Card e pague R$ 33,59 em até 1x de R$ 33,59 sem juros

CONTINUAR

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

COMPRA SEGURA

R$ 33,59
Em até 1x de R$ 33,59

CONTINUAR

28/04/2022 10:52

Dafiti

36

TROCA E DEVOLUÇÃO
60 DIAS GRÁTIS PELO SITE

ATENDIMENTO
(11) 3053 7500

Identificação

1. ENDEREÇOS

Endereço e Pagamento

RESUMO

Normal

MASH
Kit 3pçs Meia MASH Cano Ba…
Vendido e entregue por
Dafiti

R$ 4,99

03 a 04-mai

O pedido será liberado somente após a aprovação
do pagamento.

89254-430 | Jaragua do Sul - SC
(41) 99659-1952
Editar

Confirmação

2. OPÇÕES DE ENTREGA

Julio Cesar Leiva Filho
Rua dos Imigrantes, 445
Rau

 100%
SEGURO

Tamanho: 39 a 44

Retira Fácil

Selecionar outro

R$ 4,99

03 a 04-mai

Quantidade: 1
Prazo estimado: 4 dias úteis*

R$ 24,99

INSERIR NOVO ENDEREÇO

Cupom de Desconto e Vale Troca

3. FORMA DE PAGAMENTO
Endereço de Entrega



Endereço de entrega igual ao principal

R$ 29,99

Cartão de Crédito

Número do Cartão *

Cupom de Descon

APLICAR



Vale Trocas

APLICAR



0000 0000 0000 0000
A bandeira do cartão será automaticamente identificada
pelo sistema.

Parcelas *
1x de R$ 29,98





Subtotal

R$ 24,99

Entrega

R$ 4,99

1x de R$ 29,98

Seu Nome * (como no cartão)

FINALIZAR COMPRA
Ao continuar, declaro que estou ciente e aceito os
termos de uso e a Política de Privacidade.

Vencimento *
Mês

R$ 29,98

TOTAL



Ano



Sumário do contrato de compra e venda

Código de Segurança (cvv) *


Salvar cartão para próxima compra
Para efetuar o pagamento, não há necessidade de salvar
seu cartão. Esta função apenas facilita suas próximas
compras com toda segurança.



Cartão de Débito



Boleto Bancário

Segurança e Certificado

Política de Privacidade Prazo de Entrega

Site seguro com criptografia (SSL) | Homologado pela USERTrust Network

Política de Trocas e Devoluções

Dafiti © 2011-2022 Todos os direitos reservados. *Frete Grátis Confira as novas regras

https://checkout.dafiti.com.br/checkout/finish/

1/1

28/04/2022 10:45

Casas Bahia: Produtos para sua casa, de tecnologia, móveis, eletrodomésticos e muito mais você encontra aqui!
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Aproveite e leve também

Kit 10 Cuecas Boxer Box
Cotton Algodão Lisa…

Kit 10 Cuecas Boxer
Microfibra Men Sem…

Kit Cueca Mash Bo
Micro Sem Costura

R$ 66,90

R$ 49,90

R$ 31,90

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao ca

Meu carrinho

Kit 3 Pares Meia Cano Médio Algodão Lupo
- Ref.3860
Multicolor - 41-44
Vendido por Grymel
| Entregue por
Entrega Normal em até 6 dias úteis:
Grátis
Quantidade:
1
Remover

R$ 26,83

Calcule o frete e prazo de entrega

Calcular

89254-430
Usar minha localização
Normal
até 6 dias úteis

Grátis
Confira as regras de entrega

Cupom de desconto

Utilizar

MEUDESCONTO

01 Produto

R$ 26,83

Frete

Grátis

Total

https://carrinho.casasbahia.com.br

R$ 26,83

Continuar a compra

1/2

28/04/2022 11:35

Americanas - Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar.

todos os departamentos

baixe o app

mercado

receba hoje

celulares

marcas próprias

eletrodomésticos

produtos internacionais

informática

tv e home theater

venda na americanas
eletroportáteis

Kit 4 Radio Comunicador 777s
Profissional Ht Uhf 16 Canais

compartilhar

americanas social

móveis

R$ 339,00
favoritar

1

olá, Julio
minha conta

busque aqui seu produto
Rua dos Imigrantes, Rau -…mpresas

38

oferta do

beleza e perfumaria

dia d

10%

R$ 305,10
à vista no cartão de crédito
R$ 339,00 em até 8x de R$ 42,37

Produto a Pronta Entrega Com Nota Fiscal para
todos os pedidos. - O Rádio Comunicador
Uhf/Vhf Walkie Talkie BF-777S é essencial para
qualquer sistema de proteção e segurança.
Este rádio possui capacidade para 16 canais,
para que pos...

mais formas de pagamento
calcular frete e prazo

89254-430

ok

mais informações

comprar

política de troca e devolução

Este produto é vendido por Magazine Santa
Efigênia e entregue por Americanas, que
garante a sua compra, do pedido à entrega.
saiba mais

+2

informações do produto
Produto a Pronta Entrega Com Nota Fiscal para todos os pedidos.
- O Rádio Comunicador Uhf/Vhf Walkie Talkie BF-777S é essencial para qualquer sistema de proteção e segurança. Este rádio possui capacidade para 16 canais, para que
possa se comunicar com rapidez, segurança e sem custos adicionais
- Não perde frequência de comunicação e trás o melhor de um dispositivo que faz parte da segurança de um local.
Informações Gerais
- 16 Canais
- Faixa de comunicação Longa
- Carregador 110v/220v (Bivolt)
- Entradas mic e sp
- 400 470mHz

ver mais

informações técnicas

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

avaliar produto

Ajude outras pessoas,

faça a primeira avaliação desse produto ;)

atendimento
4003-4848

canal de
vendas

cartão
americanas

ame digital

guia de
segurança

Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

https://www.americanas.com.br/produto/4988432671?epar=bp_pl_00_go_geral_pmax&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEi…

1/2
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Kit 4 Radio Comunicador Walk Talk 16 Canais Profissional Baofeng 777s Com Fones - Rádio Comunicador Fixo e PX - Mag…
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Nossas lojas

Tenha sua
loja

Regulamentos

Acessibilidade

Telefonia Fixa

Ofertas do Dia

Aparelhos de Conferência

Celulares

Atendimento

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos

Guia de
segurança

Móveis

Ofertas
para

Eletrodomésticos

Compre pelo tel: 0800 773
3838

Meus pedidos

Jaragua do Sul - 89254430

TV e Vídeo

Informática

2

Saldão

Baixe o Supe

Kit 4 Radio Comunicador Walk Talk 16 Canais Profissional Baofeng 777s Com Fones

Kit 4 Radio Comunicador Walk Talk 16 Canais Profissional Baofeng 777s Com Fones
Código dkh542492j | Ver descrição completa | Baofeng
4.0 (15) Avaliar produto

Vendido por Cela Importação
Entregue por
R$ 469,00

R$ 310,20
Cartão de crédito

R$ 310,20
6xR$ 51,70

sem juros

ADICIONAR À SACOLA

JARAGUA DO SUL, SC - 89254-430

Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado

alterar

Frete Grátis

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de
pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

+2

Produtos similares com entrega rápida em sua região 🚀

Radio 777s VHF / UHF 16 Canais Comunicador Profissional

Rádio Comunicador Intelbrás RC3002 G2 - Intelbras

R$ 265,90

R$ 471,90

à vista
ou 5x de R$ 53,18 sem juros

à vista
ou 10x de R$ 47,19 sem juros

R$ 239,31

R$ 438,87

Veja a lista completa

Kit 4 Radio Comunicador Walk Talk… R$ 310,20 à vista

ADICIONAR À SACOLA

Quem viu este produto, viu estes também

Voltar ao topo

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/kit-4-radio-comunicador-walk-talk-16-canais-profissional-baofeng-777s-com-fones/p/dkh542492j/tf/rapx/?&sell…
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Kit 4 Radio Comunicador 777s 16 Canais Profissional Ht Uhf em Promoção | Ofertas na Americanas

mercado

todos os departamentos

página inicial

telefonia fixa

favoritar

receba hoje
celulares

1

olá, Julio
minha conta

busque aqui seu produto
Rua dos Imigrantes, Rau -… xe o app

40

marcas próprias
eletrodomésticos

produtos internacionais
informática

venda na americanas

tv e home theater

americanas social

eletroportáteis

móveis

bele

rádio de comunicação

Kit 4 Radio Comunicador
777s 16 Canais Profissional
Ht Uhf

compartilhar

faça a 1ª pergunta

R$
329,00
até 8x de R$
41,12
mais formas de
pagamento

O radio comunicador é ideal para
profissionais que necessitam de
comunicação rápida durante o dia, com a
praticidade de apenas apertar um botão.
Possui grande qualidade, obtendo maior
clareza e qualidade nas comunicações a
longa dis...

Rua dos…

mais informações

política de troca e devolução

receba
até 09
de
maio

grátis

retire
na loja
a partir
de 09
de
maio

grátis

comprar
Este produto é vendido
por SC TECH STORE e
entregue por
Americanas, que
garante a sua compra,
do pedido à entrega.
saiba mais

você também pode gostar de...
17%

15%

7%

1

Cadeira Office Eiffel Botonê
Base Giratória - Preta

Kit 4 Poltronas Nina
Decoração Sala Estar Clinic…
R
E iói Q

Bússola com indicação do
norte verdadeiro e magnétic…
10

Kit 4 Radio Comunicador 77
16 Canais Profissional Ht Uh

R$ 349,99

R$ 499,99

R$ 39,90

R$ 359,00

R$ 290,49

R$ 424,99

R$ 37,10

R$ 323,10

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

https://www.americanas.com.br/produto/4878513630?epar=bp_pl_00_go_geral_pmax&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEi…
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os mais populares da categoria

Bateria Recarregável 9v
250mah 6f22 Nimh Flex…
Oi i l

Rádio Comunicador Walk Talk
Baofeng BF-777S + Fone d…
O id (P )

Bateria CR2032 Positron para
Alarme Cartela com 5…
U id d

Bateria Drone dji Ryze Tello
1100 mAh

R$ 109,00

R$ 44,05

R$ 230,00

2x de 22,02 s/juros

8x de 28,75 s/juros

R$ 32,45

R$ 99,00
4x de 24,75 s/juros

informações do produto
O radio comunicador é ideal para profissionais que necessitam de comunicação rápida durante o dia, com a praticidade de apenas apertar um
botão. Possui grande qualidade, obtendo maior clareza e qualidade nas comunicações a longa distância. Com diferentes profundidades de sinal,
haverá diversos canais disponíveis, proporcionando um som claro e sem interferênciaCaracterísticas -Tecnologia de Redução de Ruído-Grande
tempo em Stand-By-Alerta de Pouca Bateria e de emergência-Economia de Bateria-Lanterna-16 Canais-Alcance de até 4 kmInformações
técnicas -Modelo: 777s-Saída: 5V-Canais: 16-Alimentação: 110V-240V (Bivolt)-Alcance de frequência: 400-470MHz-Bateria de lítio Capacidade
1.500mAh -Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas (Padrão 5-5-90) -Alcance: até 4 km-Espaçamento entre canais: 25KHz-Impedância
da antena: 50-Potência de saída rf: 3W-Distorção de audio: 5%-Transmissão corrente: 1.3A-Seletividade: 55dB/50dB-Intermodulação: 65dBResposta especulativo: 60dB-Potência de saída de áudio: 1000mW-Novo padrão brasileiro de tomadas-Tempo de carregamento: 4 horasDimensões: 11,5 x 6 x 3,3 cm Peso: 198 gItens Inclusos 4x Rádios 4x Baterias 4x Fones de Ouvido 4x Fontes para carregar 4x Clipes de cintura
4 A
4 M
i d I

ficha técnica

denunciar anúncio

avaliações

Ajude outras pessoas,

avaliar produto

faça a primeira avaliação desse produto ;)

dúvidas sobre o produto
Este produto ainda não tem perguntas.

Faça a primeira :)

escrever pergunta

produtos que você viu

https://www.americanas.com.br/produto/4878513630?epar=bp_pl_00_go_geral_pmax&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEi…
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os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

bateria 9v recarregavel

atendimento
4003-4848

canal de
vendas

bateria cr2032 3v

bateria placa mae

cartão
americanas

radio baofeng 777s

ame digital

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar.

guia de
segurança

mais informações

radio comunicador 200 km

Americanas
Empresas

acessibilidade

radio comunicador b

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente
mapa do site

https://www.americanas.com.br/produto/4878513630?epar=bp_pl_00_go_geral_pmax&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEi…
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Carrinho de compras - I9 automação comercial

43
NEGOCIE COM UM VENDEDOR | ORÇAMENTOS E

O que você está procurando?


central de
atendimento

ANTENA ANTIFURTO 

CRACHÁS E COMANDAS 

AUTOMAÇÃO COMERCIAL 

CONTROLE DE ACESSO 

MEU CARRINHO

IMPRESSORA 

entre ou
cadastre-se

LEITOR 

minha cesta
R$1.156,84

RELÓGIO DE PONTO 

 Site Seguro

PRODUTO

PREÇO

QUANTIDADE

TOTAL

RESUMO DA COMPRA

SUBTOTAL

31000224 - 46568.5645.0.6793

Relógio de Ponto
Biométrico Henry
Prisma SF Advanced

R$1.156,84

DESCONTOS

-R$0,00

CUPOM

opcional

Aplicar

FRETE

89254-430

Calcular

R2 - Biometria /
Proximidade
Software Grátis - Ponto Henry
Essencial - 3 Meses: Software Grátis

×

R$1.198,95

R$1.156,84



1



R$1.156,84

Retire na loja em

Grátis

Pinhais/PR - Consulte

- Ponto Henry Essencial - 3 Meses -

disponibilidade
até 2 dias úteis

R$0,00

Só mais 10h 03m 57s neste
preço

Prazo de entrega: 8 dias
úteis

 Imagens meramente ilustrativas

PAC
até 8 dias úteis

R$32,38

Braspress
até 5 dias úteis

R$47,32

SEDEX*
até 4 dias úteis

R$58,32

JAMEF Rodoviário
até 3 dias úteis

R$119,94

JAMEF Aéreo
até 6 dias úteis

R$230,70

TOTAL

R$1.189,22
3x de R$396,41 sem juros

R$1.131,38 no depósito / transferência
(-5%)
R$1.131,38 no boleto (-5%)
R$1.131,38 com PIX (-5%)

FINALIZAR COMPRA

CONTINUAR COMPRANDO

Formas de pagamento

Segurança

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de
seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o monitoramento descrito em nossa política. Ver nossa política
Os valores divulgados no site podem sofrer incidência de imposto de acordo com o estado e a legislação fiscal vigente.
https://www.i9automacaocomercial.com.br/carrinho/

PROSSEGUIR

1/2

28/04/2022 13:57



Carrinho de compras - Canal Automação | Relógio de Ponto e Controle de Acesso

44
 11 3522-3548 / 41 4063-8240





Pesquisar

 Entrar



 Meus dados

 Meus pedidos

1

Toda a loja  Antifurto Controle de Acesso Relógio de Ponto Software de Ponto Suprimentos e Acessórios

MEU CARRINHO

 Site Seguro

PRODUTO

PREÇO

QUANTIDADE

RESUMO DA COMPRA

TOTAL

SUBTOTAL

R2+HPFREE 339212.8413.0.93822

Relógio de Ponto
Biométrico com
Software Grátis
COM ADESÃO AO

×

R$1.156,84



1



R$1.156,84

DESCONTOS

-R$0,00

CUPOM

Aplicar

opcional

R$1.156,84
VENDEDOR

SISTEMA DE PONTO

Aplicar

opcional

GRATUITO POR 3 MESES
FRETE

Prazo de entrega: 7 dias
úteis

Calcular

89254-430
PAC
até 7 dias úteis

R$19,60

SEDEX
até 3 dias úteis

R$24,56

 Imagens meramente ilustrativas

TRANSPORTADORAR$43,33
até 4 dias úteis

JAMEF

R$125,73

Rodoviário
até 2 dias úteis

JAMEF Aéreo R$226,51
até 5 dias úteis

R$1.176,44

TOTAL

3x de R$392,15 sem juros
R$1.118,60 no boleto (-5%)
R$1.118,60 com PIX (-5%)

FINALIZAR COMPRA

CONTINUAR COMPRANDO

FORMAS DE PAGAMENTO

SEGURANÇA
 4.9
97 avaliações

CONFIRA AS OFERTAS



OBTENHA DESCONTOS EXCLUSIVOS
CONFIRA AS OFERTAS
Digite seu e-mail aqui

Nós e os terceiros selecionados usamos cookies ou tecnologias similares para finalidades técnicas e, com seu consentimento, outras finalidades, conforme
especificado na política de cookies. Ver nossa política

https://www.canalautomacao.com.br/carrinho/

INSCREVER-ME

PROSSEGUIR
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Relógio de ponto Eletrônico Biométrico Henry Prisma R2 com Software em Promoção | Ofertas na Americanas

todos os departamentos

página inicial

agro, indústria e comércio

favoritar

compartilhar

empresas
mercado

baixe o app
celulares

automação comercial

1

olá, Julio
minha conta

busque aqui seu produto
Rua dos Imigrantes, Rau -…

45

receba hoje

marcas próprias

eletrodomésticos

informática

produtos internacionais
tv e home theater

venda na americanas

eletroportáteis

móveis

americanas social
beleza e perfumaria

oferta do dia
dia das mães

controle de acesso

Relógio de ponto Eletrônico Biométrico
Henry Prisma R2 com Software
faça a 1ª pergunta
Na ogis tecnologia em sistemas a nossa missão é ajudar as
empresas no gerenciamento de ponto dos funcionários, oferecendo
produtos de qualidade, atendimento especializado e suporte
técnico eficiente para garantir a melhor experiênci...
mais informações

política de troca e devolução

R$ 1.532,00

8%

R$ 1.399,99
até 8x de R$ 174,99
mais formas de pagamento

ganhe R$ 10,00 de volta na Ame pagando
com cartão de crédito.

Rua dos Imigrantes, Rau - Jaraguá …

receba até 09 de maio

grátis

retire na loja a partir de 09
de maio

grátis

comprar
Este produto é vendido por OGIS
TECNOLOGIA LOJA VIRTUAL e entregue por
https://www.americanas.com.br/produto/3947478550?epar=bp_pl_00_go_agro_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0es1f3KssdTHArUQsXnyoQSnodboeiaQf_9xCcoLvAWF…
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Cassetete Tonfa Tático Cia Militar

Climatização

Olá, faça seu login
ou cadastre-se 

search

O que você está procurando?

Todos os Departamentos 

46

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Esporte e Lazer

Móveis e Decoração

e Aventura > Acessórios para Camping e Aventura

onfa Tático Cia Militar
838)

Vendido e entregue por Tactical War Militaria E Airsoft

R$ 49,90 à vista
Ou R$ 49,90
Em até 9x de R$ 5,54 sem juros
Ver condições de pagamento

 Adicionar ao Carrinho



Calcule o Frete



Comprar agora

OK

89254-430

Entrega para Rua dos Imigrantes, Rau, Jaraguá do Sul - SC
Econômico
Receba em até 4 dias úteis

Frete grátis

a Tático Cia Militar
co Cia Militar A Tonfa tatica Cia Militar é um produto de otima qualidade e ideal para treinamentos e defesa pessoal. Características: Marca: Cia Militar
i gomos para evitar que escorregue Produzido em polimero Comprimento: 57cm Apoiador: 13cm

, comprou também



-20%
51 Preta - Leader

Fogão Elétrico Feb-1 Inox 220v
- Cotherm

vista

R$ 224,54 à vista

m juros

Ou 12x de R$ 20,34 sem juros

Fogão Elétrico FEB-2 Branco - Cotherm

R$ 311,98

Fogão Elétrico FEB-1 Branco - Cotherm

R$ 249,58 à vista

R$ 154,55 à vista

Ou 12x de R$ 21,84 sem juros

Ou 12x de R$ 14,00 sem juros

https://www.webcontinental.com.br/cassetete-tonfa-tático-cia-militar/product/13001664000838
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Tonfa Militar Em Polímero em Promoção | Ofertas na Americanas

empresas

mercado

todos os departamentos

página inicial

esporte e lazer

favoritar

baixe o app

camping

celulares

1

olá, Julio
minha conta

busque aqui seu produto
Rua dos Imigrantes, Rau -…

47

receba hoje

marcas próprias

eletrodomésticos

produtos internacionais

informática

tv e home theater

venda na americanas

eletroportáteis

móveis

americanas social

oferta do dia

beleza e perfumaria

dia das mães

outros acessórios de camping

R$ 39,90

Tonfa Militar Em Polímero

compartilhar

mais formas de pagamento

faça a 1ª pergunta
Tonfa desenvolvido em polímero de alta resistência.
Produzida em um único molde de polímero; Padrão da
Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, Vigilância e
autodefesa; Alta absorção de impacto. -peso: -Material:
Polimero -Medid...

Rua dos Imigrantes, Rau - Jaraguá …

receba até 05 de maio

R$ 11,26

receba até 10 de maio

R$ 8,42

mais informações
Corra! Temos apenas 1 no estoque.

política de troca e devolução

comprar
Este produto é vendido e entregue por Olist. A
Americanas garante a sua compra, do pedido
à entrega. saiba mais

você também pode gostar de...
12%

Chocolate Kitkat White Nestlé
- 41,5g

Tonfa Militar- Original Bélica

Smartphone Samsung Galaxy
A12 64GB 4G Wi-Fi Tela 6.5…
D l Chi 4GB RAM Câ

Maquina de solda inversora
150A mma IE-6150 bv supe…
k

Agulha de Mão Darning nº
- 20 unidades

R$ 557,91

R$ 2,99

R$ 34,25

R$ 1.089,00

R$ 490,96

7x de 155,57 s/juros

em 1x no cartão de crédito

R$ 12,68

produtos patrocinados
12%

12%

12%

20%

Coldre Kydex Taurus G2c
Para Mini Lanterna Valkyrie 2

Kit Relógio Victorinox
Masculino Azul + Canivete…
S
Alli
241 63 1

Kit Relógio Victorinox
Masculino Preto + Canivete…
S
Alli
241 4 1

Churrasqueira Portátil Barco
Pesca Camping Lazer…
43 23 30

R$ 359,00

R$ 4.500,00

R$ 5.000,00

R$ 325,28

R$ 315,92

R$ 3.960,00

R$ 4.400,00

R$ 260,22

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

em 1x no cartão de crédito

Refil De Gás Campgás Pa
Fogareiros E Maçaricos

R$ 22,90

os mais populares da categoria
12%

10%

10%

12%

https://www.americanas.com.br/produto/1723993288?pfm_carac=tonfa&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5ec4…
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Extra.com.br: o site da família e a maior loja de Informática do Brasil
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Aproveite e leve também

Felipe Araújo Boné Felipe
Araújo - Leão - Colorido…

Boné Anth Co. Ollie
Branco Aba Reta Abert…

Agasalho Nike NS
Basic Masculino

R$ 80,91

R$ 49,89

R$ 522,00

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao ca

Meu carrinho

Boné Básico com Ajuste
Preto - P + G
Vendido por KI-CHARME MODAS
| Entregue por Extra
Entrega Normal em até 6 dias úteis:
Grátis
Quantidade:
1
Remover

R$ 21,89

Calcule o frete e prazo de entrega

Calcular

89254-430
Usar minha localização
Normal
até 6 dias úteis

Grátis
Confira as regras de entrega

Cupom de desconto

Utilizar

MEUDESCONTO

01 Produto

R$ 21,89

Frete

Grátis

Total

R$ 21,89

Continuar a compra

https://carrinho.extra.com.br

C

i
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Extra.com.br: o site da família e a maior loja de Informática do Brasil

Comprar mais produtos

49

Via S.A. / www.extra.com.br / Avenida Rebouças n°3970 A28, São Paulo - SP, CEP: 05402-918 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 133.091.229.115 / Telefone: (11) 4225-6555

https://carrinho.extra.com.br
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Sacola

Sacola

Sacola de compras - Magazine Luiza

Identificação

Entrega

50

Pagamento

Aproveite e compre também
Boné Puma Metal Cat Aba C
Boné Aba Curva Curvada Resina Premium Liso Masculino Dad Hat Strapback Ajustável Fitão R$ 17,01 à vista

Adicionar

Adicionar

Boné Básico Unissex Liso Aba Curva Ajuste Super Leve - Talita Albuquerque Conceito - Preto
Código do produto: bf86jg5b82

Vendido por Talita Albuquerque_Conceito
Entregue por
Receba em até 6 dias úteis
Retire na loja a partir de 4 dias úteis

1

R$ 19,24

R$ 4,90

Frete
CEP: 89254-430
Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do
Sul/SC

Total (1 item)

R$ 24,14

Continuar
Comprar mais produtos
Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

Tem muita gente de olho

https://sacola.magazineluiza.com.br/#/

1/2
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Pontofrio.com: a maior loja de Eletrônicos e Eletrodomésticos do Brasil
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Aproveite e leve também

Refletor Led 200W Branco
Frio Holofote Bivolt Prova…

Camisa Polo Básica
Masculina Hering

Camiseta Básica M
Curta Masculina Em

R$ 136,80

R$ 29,99

R$ 15,99

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao carrinho

Adicionar ao ca

Meu carrinho

Boné Trucker Preto Liso Rendinha Aba Curva
Barato Simples
Preto - 58
Vendido e entregue por Olist
Entrega Normal em até 7 dias úteis: R$ 7,76
Quantidade:
1
Remover

R$ 22,13
ou à vista R$ 19,25

Calcule o frete e prazo de entrega

Calcular

89254-430
Usar minha localização
Normal
até 7 dias úteis

R$ 7,76

Expressa
até 4 dias úteis

R$ 9,06
Confira as regras de entrega

Cupom de desconto

Utilizar

MEUDESCONTO

01 Produto

R$ 22,13

Frete

R$ 7,76

Total

R$ 29,89

https://carrinho.pontofrio.com.br

C
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Carrinho - Fardas Express

52

(https://www.fardasexpress.com.br/)

Calça Vigilante Preta (https://www.fardasexpress.com.br//produto/70318)


(/Ca

Tamanho: 44

Valor Unitário:

- (/Carrinho/Produto/Delete/258150)

1

Valor Total:

R$ 81,90
+ (/Carrinho/Produto/Add/258150)

R$ 81,90

3 x de R$ 27,30
sem juros

Subtotal

R$ 81,90

Digite o cep do endereço de entrega:
Não
sabe

89254-430

Calcular

o CEP? (https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php)
Loja Fardas Express

Prazo de Retirada na Loja: Em até 3 dias úteis

Rua Vigário Silva
Número: 412
Bairro: Centro
Cidade: Uberaba
Estado: MG
CEP: 38010-130
PAC

21,33

Em até 7 dias úteis

SEDEX

43,37

Em até 3 dias úteis

Cupom de desconto
Calcular

Total

R$ 81,90

Finalizar Compra (/Fechamento)
Continuar Comprando (Https://Www.Fardasexpress.Com.Br/Uniformes-Profissionais/Calcas-Profi

Atendimento
Atendimento via WhatsApp: (34) 99921-7692 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5534999217692)
Segunda à Sexta das 8h às 18h
Sábado: 08h às 12h

Certificados e Segurança

FARDAS EXPRESS LTDA - CNPJ: 39.725.883/0001-32 - IE: 003891041.00-35 - Rua Vigário Silva - Centro - Uberaba/ MG - CEP: 38010-130
Copyright 2021 - Todos os direitos reservados. É vetada a reprodução total ou parcial das informações aqui veiculadas sem a expressa autorização da administração do site. Os
preços e condições de pagamento são válidos exclusivamente para compras realizadas via internet e poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço
válido é sempre o do carrinho de compras.

https://checkout.fardasexpress.com.br/Carrinho/Home
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Calça cargo em brim 6 bolsos cintura com elastico - EQUIVALE - Calça Feminina - Magazine Luiza
Compre pelo tel: 0800 773 3838

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança
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Meus pedidos
Atendimento

 Todos os departamentos



Ofertas do dia

Celulares

0 0

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por código, nome, marca...
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

  Moda e Acessórios  Calça Feminina

Calça cargo em brim 6 bolsos cintura com elastico - EQUIVALE
Código gh5kc5jdfj | Ver descrição completa | EQUIVALE

 
Cor:

Tamanho:
GG
Vendido por Equivale Equipamentos Proteção
Entregue por
por R$

79,75

Mais formas de pagamento

 Adicionar à sacola
+4

Consultar prazo e valor do frete
89254-430

Ok

Não sei o CEP

Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do Sul/SC

Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 7
dias úteis

Frete grátis

Frete grátis

Após o pagamento confirmado
Os prazos de entrega começam a contar a partir da
confirmação de pagamento e podem variar para mais de
uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados


Carteira Universitária
Plástica - PLÁSTICO


Carteira Universitária
Plástica - Plástico AZUL -

Pain dubai pr/nat ap. dallas
e barthô pr - RPM Móveis

Pochete para corrida
amarelo - BMAX

https://www.magazineluiza.com.br/calca-cargo-em-brim-6-bolsos-cintura-com-elastico-equivale/p/gh5kc5jdfj/md/ccfm/?&seller_id=equivaleequipa…
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Calça Brim Cargo Preta Uniforme Profissional
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0

O que você procura?

DESTAQUE

Calça Brim Pesado Cargo Preta Uniforme Profissional
MLB1297027212

0 OPINIÕES

Escolha Tamanho

P

M

G

GG

EXG

R$ 49,90
ou 5x de R$ 10,58 com juros
Mais informações
https://www.hmloja.com.br/calca-brim-cargo-preta-uniforme-profissional?parceiro=6417&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0YLBnoS_ltYxrZ4H…
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Calça Brim Cargo Preta Uniforme Profissional

1

55

Comprar

/ 87

Calcular

89254-430

Custos de Envio para: Rua dos Imigrantes \ Rau \ Jaraguá do Sul-SC
Forma de Envio:

Valor:

Prazo:

Correios Normal

R$ 20,49

Prazo de Entrega: até 6 dia(s). 06/05/2022

Correios Expresso

R$ 30,14

Prazo de Entrega: até 2 dia(s). 02/05/2022

Total Express EXP

R$ 21,13

Previsto para: 06/05/2022

Descrição Geral
Calça Brim Cargo Preta Uniforme Profissional além de ser um tecido 100% algodão, proporciona um maior
conforto
para o dia a dia, pois não é um tecido quente, é altamente indicado para área de construção civil, oficinas,
serviços gerais, trabalho no campo, dentre outros.

Nossos tecidos possuem proteção solar com fator superior a 50 conta raios ultravioleta e
também são costurados com linha 50, esse é um diferencial crucial em nossa qualidade de
produtos. Cintura em Elástico e cordão para ajustes.
Informações do produto:
- Calça fabricada somente na Cor Preta;
- Calça em brim Pesado (tecido mais resistente);
- Tecido 100% algodão;
- Com elástico total na cintura e cordão total para ajuste;
- Com 6 bolsos, sendo 2 dianteiros 2 laterais e 2 traseiros.

*** ANTES DE REALIZAR A COMPRA CONFIRA OS TAMANHOS ABAIXO E LEIA NOSSA POLÍTICA
DE TROCA E DEVOLUÇÃO ***

https://www.hmloja.com.br/calca-brim-cargo-preta-uniforme-profissional?parceiro=6417&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0YLBnoS_ltYxrZ4H…
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Carrinho - Loja Mirante
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VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO

MEU
CARRINHO

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

PRODUTO

CAMISETA DE
ALGODÃO PREMIUM
BRANCA TAMANHO G

UNIDADES

VALOR
UNITÁRIO

R$ 27,26 no
cartão
R$ 25,90 no
boleto

1

SUBTOTAL

R$ 27,26 no cartão
R$ 25,90 no boleto

UTILIZAR

INSERIR O CUPOM DE DESCONTO

CALCULE O VALOR DA ENTREGA

89254-430

CALCULAR

PRAZO DE ENTREGA REFERENTE APENAS AO TEMPO DE TRANSPORTE APÓS O DESPACHO DA
MERCADORIA. A MIRANTE TEM ATÉ 2 DIAS ÚTEIS PARA SEPARAÇÃO E ENVIO DA MERCADORIA.

SUBTOTAL PRODUTOS

R$ 27,26

DESCONTOS

R$ 0,00

FRETE

R$ 10,13

TOTAL

R$ 37,39

FRETE ECONÔMICO 2 - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 10,97

FRETE EXPRESSO - ATÉ 3 DIA(S) ÚTEIS

R$ 12,56

FRETE ECONÔMICO 1 - ATÉ 6 DIA(S) ÚTEIS

R$ 10,13

FRETE ECONÔMICO 2 - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 10,97

PAC - ATÉ 10 DIA(S) ÚTEIS

R$ 20,41

SEDEX - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 29,34

RETIRAR NA LOJA

R$ 0,00

https://www.lojamirante.com.br/index.php/carrinho/#painel-carrinho
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Checkout - Renner
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ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO

juliocesarleivafilho@hotmail.
com

Site Seguro

PA G A M E N TO

RESUMO DA
COMPRA

seu produto, item com
Garanta
estoque limitado!

Julio Cesar Leiva Filho
(41) 99659-1952

Vendido e Entregue por Loja Física Renner

SUBTOTAL

R$ 29,90

SEUS PRODUTOS:

SELECIONE O
MÉTODO:

Tamanho: G R$ 39,90
Cor: Branco R$
Qtd.:1
29,90

CUPOM



Camiseta
Manga
Curta em

Normal

7 dias úteis

GRÁTIS

TOTAL



R$ 29,90

Embalagem para presente?
Indique ao lado a quantidade
que gostaria:

Prazo de entrega começa a ser contado a partir de 1 dia
útil após aprovação do pagamento.

I R PA R A PAG A M E N TO

VOLTAR

Receba ofertas e novidades por e-mail
Interesse

Digite seu e-mail

CADASTRAR



GLOSSÁRIO


https://www.lojasrenner.com.br/checkout#
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Dafiti
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TROCA E DEVOLUÇÃO
60 DIAS GRÁTIS PELO SITE

ATENDIMENTO
(11) 3053 7500

 10
SEG



Identificação

1. ENDEREÇOS

Endereço e Pagamento

2. OPÇÕES DE ENTREGA

Julio Cesar Leiva Filho
Rua dos Imigrantes, 445

RESUMO

Normal

Hering
Camiseta Hering Lisa Branca
Vendido e entregue por
Dafiti

R$ 4,99

03 a 04-mai

Rau
89254-430 | Jaragua do Sul - SC
(41) 99659-1952
Editar

Confirmação

O pedido será liberado somente após a aprovação
do pagamento.

Tamanho: M

Retira Fácil

Selecionar outro

R$ 4,99

03 a 04-mai

Quantidade: 1

Prazo estimado: 4 dias úteis*

R$ 29,99

INSERIR NOVO ENDEREÇO

Cupom de Desconto e Vale Troca
3. FORMA DE PAGAMENTO
Endereço de Entrega



Endereço de entrega igual ao principal

Cartão de Crédito

Cupom de Descon

APLICAR



Vale Trocas

APLICAR



Número do Cartão *
0000 0000 0000 0000
A bandeira do cartão será automaticamente identificada
pelo sistema.

Subtotal

R$ 29,99

Entrega

R$ 4,99

R$ 34,98

TOTAL

Parcelas *
1x de R$ 34,98



1x de R$ 34,98



FINALIZAR COMPRA

Seu Nome * (como no cartão)

Ao continuar, declaro que estou ciente e aceito os
termos de uso e a Política de Privacidade.
Vencimento *
Mês



Ano



Sumário do contrato de compra e venda

Código de Segurança (cvv) *


Salvar cartão para próxima compra
Para efetuar o pagamento, não há necessidade de salvar
seu cartão. Esta função apenas facilita suas próximas
compras com toda segurança.



Cartão de Débito



Boleto Bancário

Segurança e Certificado

Política de Privacidade Prazo de Entrega

Site seguro com criptografia (SSL) | Homologado pela USERTrust Network

Política de Trocas e Devoluções

Dafiti © 2011-2022 Todos os direitos reservados. *Frete Grátis Confira as novas regras

https://checkout.dafiti.com.br/checkout/finish/
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Carrinho - Loja Mirante
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VOCÊ ESTÁ EM UM AMBIENTE SEGURO

MEU
CARRINHO

ESCOLHER MAIS PRODUTOS

PRODUTO

CAMISETA MANGA
LONGA DE
ALGODÃO PREMIUM
BRANCA TAMANHO G

UNIDADES

VALOR
UNITÁRIO

R$ 35,68 no
cartão
R$ 33,90 no
boleto

1

SUBTOTAL

R$ 35,68 no cartão
R$ 33,90 no boleto

UTILIZAR

INSERIR O CUPOM DE DESCONTO

CALCULE O VALOR DA ENTREGA

89254-430

CALCULAR

PRAZO DE ENTREGA REFERENTE APENAS AO TEMPO DE TRANSPORTE APÓS O DESPACHO DA
MERCADORIA. A MIRANTE TEM ATÉ 2 DIAS ÚTEIS PARA SEPARAÇÃO E ENVIO DA MERCADORIA.

SUBTOTAL PRODUTOS

R$ 35,68

DESCONTOS

R$ 0,00

FRETE

R$ 10,17

TOTAL

R$ 45,85

FRETE ECONÔMICO 2 - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 11,01

FRETE EXPRESSO - ATÉ 3 DIA(S) ÚTEIS

R$ 12,61

FRETE ECONÔMICO 1 - ATÉ 6 DIA(S) ÚTEIS

R$ 10,17

FRETE ECONÔMICO 2 - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 11,01

PAC - ATÉ 10 DIA(S) ÚTEIS

R$ 20,51

SEDEX - ATÉ 5 DIA(S) ÚTEIS

R$ 29,43

RETIRAR NA LOJA

R$ 0,00

https://www.lojamirante.com.br/index.php/carrinho/#painel-carrinho
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Dafiti

60

TROCA E DEVOLUÇÃO
60 DIAS GRÁTIS PELO SITE

ATENDIMENTO
(11) 3053 7500

 10
SEG



Identificação

1. ENDEREÇOS

Endereço e Pagamento

2. OPÇÕES DE ENTREGA

Julio Cesar Leiva Filho
Rua dos Imigrantes, 445

RESUMO

Normal

Hering
Camiseta Hering Lisa Branca
Vendido e entregue por
Dafiti

R$ 4,99

03 a 04-mai

Rau
89254-430 | Jaragua do Sul - SC
(41) 99659-1952
Editar

Confirmação

O pedido será liberado somente após a aprovação
do pagamento.

Tamanho: G

Retira Fácil

Selecionar outro

R$ 4,99

03 a 04-mai

Quantidade: 1

Prazo estimado: 4 dias úteis*

R$ 44,99

R$ 54,99

INSERIR NOVO ENDEREÇO

Cupom de Desconto e Vale Troca
3. FORMA DE PAGAMENTO
Endereço de Entrega



Endereço de entrega igual ao principal

Cartão de Crédito

Cupom de Descon

APLICAR



Vale Trocas

APLICAR



Número do Cartão *
0000 0000 0000 0000
A bandeira do cartão será automaticamente identificada
pelo sistema.

Subtotal

R$ 44,99

Entrega

R$ 4,99

R$ 49,98

TOTAL

Parcelas *
1x de R$ 49,98



1x de R$ 49,98



FINALIZAR COMPRA

Seu Nome * (como no cartão)

Ao continuar, declaro que estou ciente e aceito os
termos de uso e a Política de Privacidade.
Vencimento *
Mês



Ano



Sumário do contrato de compra e venda

Código de Segurança (cvv) *


Salvar cartão para próxima compra
Para efetuar o pagamento, não há necessidade de salvar
seu cartão. Esta função apenas facilita suas próximas
compras com toda segurança.



Cartão de Débito



Boleto Bancário

Segurança e Certificado

Política de Privacidade Prazo de Entrega

Site seguro com criptografia (SSL) | Homologado pela USERTrust Network

Política de Trocas e Devoluções

Dafiti © 2011-2022 Todos os direitos reservados. *Frete Grátis Confira as novas regras

https://checkout.dafiti.com.br/checkout/finish/
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Loja de Moda Online - Roupas, Calçados e Acessórios | Zattini
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Falta pouco para você ganhar frete grátis
Adicione mais R$ 35,01 ao seu carrinho.
Confira algumas recomendações
R$ 0

R$ 79,99

Camiseta Hering Manga Longa Masculina
Vendido e entregue por Zattini
Cor: Branco
Tamanho: G
Para presente

?

R$ 49,99

1

R$ 44,99

Ver mais produtos dessa loja

SIMULE FRETE E PRAZO DE ENTREGA
Digite aqui seu CEP

89254-430

Calcular

Subtotal (1 item)

R$ 44,99

Frete Zattini

R$ 12,90

Ver outras opções de entrega

Chega até dia 17 de Maio

Cupom de desconto

Adicionar

Descontos

R$ 0,00
R$ 57,89

Valor total

Em até 1x de R$ 57,89 sem juros

VOCÊ ESTÁ ECONOMIZANDO R$ 5,00

Utilize o N Card e pague R$ 57,90 em até 2x de R$ 28,95 sem juros

R$ 57,89
Em até 1x de R$ 57,89
https://www.zattini.com.br/novo-cart

CONTINUAR

CONTINUAR
1/2
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28/04/2022 13:19

Vigia Bastão Blue Controle De Ronda Eletrônico + 6 Ibutton em Promoção | Ofertas na Americanas

todos os departamentos

página inicial

agro, indústria e comércio

favoritar

empresas
mercado

baixe o app
celulares

consultório odontológico

receba hoje

marcas próprias

eletrodomésticos

informática

produtos internacionais
tv e home theater

venda na americanas

eletroportáteis

móveis

americanas social
beleza e perfumaria

oferta do dia
dia das mães

periféricos e peças de mão

Vigia Bastão Blue Controle De Ronda
Eletrônico + 6 Ibutton

compartilhar

1

olá, Julio
minha conta

busque aqui seu produto
Rua dos Imigrantes, Rau -…

63

R$ 934,61
até 8x de R$ 116,82

faça a 1ª pergunta

mais formas de pagamento
O Vigia Blue é uma solução completa para controle de ronda e
monitoramento de vigilantes. é composto por bastão portátil e
software, que em conjunto permitem o registro e coleta dos dados e
pontos de ronda. Sua tecnologia funciona a...

ganhe R$ 5,00 de volta na Ame pagando
com cartão de crédito.

mais informações
Rua dos Imigrantes, Rau - Jaraguá …

política de troca e devolução

receba até 09 de maio

grátis

retire na loja a partir de 09
de maio

grátis

comprar
Este produto é vendido por PONTOREAL e
entregue por Americanas, que garante a sua
compra, do pedido à entrega. saiba mais

+2

você também pode gostar de...
15%

https://www.americanas.com.br/produto/141419358?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJw8JBmk6P9BUwjuoSOLqTlUBhhvYtfYW_ssOkJp9WOMiWTk-752pEc

12%

1/4
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Sacola de compras - Magazine Luiza

Sacola

64

Identificação

Entrega

Pagamento

Sacola
Aproveite e compre também
Bastão de Ronda - Viggia USB - Topdata
R$ 580,00 à vista

Dvd Ghost Town - Um Espírito Atrás de Mim Paramount filmes
R$ 12,90 à vista

Adicionar

Adicionar

Quantidade
Bastão de Ronda Eletrônica Topdata Viggia + 6 iButtons
- Top Data
Código do produto: bd92j7ege8

1

Preço
R$ 759,83

Excluir

Vendido e entregue por Go Automação
Receba em até 10 dias úteis

Frete para 89254-430

R$ 27,70

Alterar
Rua Imigrantes - Rau - Jaragua Do Sul/SC

Total (1 item)

R$ 787,53
(Em até 10x de R$ 78,75
sem juros no Cartão Luiza)

Comprar mais produtos

Continuar
Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

https://sacola.magazineluiza.com.br/#/
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Memorando Eletrônico - SIPAC
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - RAU
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 169/2022 - DAM-RAU (11.00.36)
(Identificador: 202395510)
Nº do Protocolo: 23292.018968/2022-52

Florianópolis - SC, 3 de junho de 2022.

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - RAU

Título: Solicitação de Pré-empenho

Trata o processo, de número 23292.018837/2022-97, do IFSC, da contratação de pessoa jurídica
para EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIADESARMADA PARA O CÂMPUS
JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC.
Considerando que o valor total estimado anual será de no máximo R$ 295.829,76(duzentos e
noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), e que o contrato
atual encerra-se no mês de agosto de 2022, solicitamos que verifique a disponibilidade
orçamentária e providencie o pré-empenho no valor de R$ 123.262,40 (cento e vinte e três mil,
duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) relativo ao exercício em curso, para darmos
continuidade ao processo.

Atenciosamente,

(Autenticado em 03/06/2022 10:56)
LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

Matrícula: 2029251

Copyright 2007 - DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - IFSC

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=594509&sr=true
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Data e hora da consulta: 03/06/2022 11:12
Usuário:
***.430.419-**

Pré-empenho
UG Emitente
Código
Nome
158516
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
CNPJ
Endereço
11.402.887/0001-60 RUA 14 DE JULHO, 150
COQUEIROS - FLORIANóPOLIS - SC
Município
UF Telefone
FLORIANOPOLIS
SC (48) 3877-9000
Ano
2022

Tipo
PE

Moeda
REAL - (R$)
CEP
88075-010

Número
116

Célula Orçamentária
Esfera
PTRES
1
171270

Fonte de Recurso
8100000000

Data de Emissão
03/06/2022

Natureza da Despesa
339037

Processo
Taxa de Câmbio
23292.018837/2022-97 -

UGR
152198

Plano Interno
L20RLP01CTN

Valor
123.262,40

Favorecido
Favorecido não informado.
Descrição
PRE-EMPENHO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
DESARMADA. PROCESSO SIPAC 23292.018837/2022-97. MEMO 169 DAM/RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL
RAU.
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Operações
Data
03/06/2022

Operação
Inclusão

Versão Data/Hora
000
03/06/2022 11:11:27

Operação
Inclusão

Valor
123.262,40

1

de

1
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TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)
IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 21121/2022
(Processo Administrativo n.° 23292.018837/2022-97)
1 DO OBJETO
1.1. Contratação de Serviços de vigilância desarmada, para o Câmpus Jaraguá do Sul-RAU do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

GRUPO 1
ITEM

UNID

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

VALOR MÁXIMO

MÁXIMO

ANUAL R$

MENSAL R$
1

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das
R$ 11.374,48

R$ 136.493,76

R$ 13.278,00

R$ 159.336,00

06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica
para comprovação efetiva da realização das rondas e
03 rádios comunicadores.
2

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Postos noturnos. Escala 12/36 das
18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica
para comprovação efetiva da realização das rondas e
03 rádios comunicadores
VALOR TOTAL ANUAL

R$ 295.829,76

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de vigilância desarmada.
1.3. Os quantitativos e respectivas descrições dos itens são os discriminados na tabela acima
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

68

1.4. Os serviços deverão ser executados de acordo com o descrito no item 1.1, nos seguintes
endereços:
CÂMPUS

ENDEREÇO
Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

do Sul; Fone: (47) 3276-9600.

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Os serviços a serem executados serão o de prestação de serviço de vigilância desarmada para
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC.
2.2. A lei nº 8.666/93 e alterações contemplam esses serviços que, por sua natureza, são necessárias
ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades. Os
serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e,
portanto, devem ser executados de forma contínua para que não venha comprometer a ordem e
causar prejuízos para a Administração.
2.3. Por sua vez, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, instituiu a seguinte norma:
2.3.1. Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
públicas

e

das

sociedades

de

economia

mista

controladas

pela

União.

Art. 2º Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta
mediante contratação.
Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, os serviços:
I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle;
II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;
III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços
públicos e de aplicação de sanção; e
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
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§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do
caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de
responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para
o contratado.
§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento
relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.
2.4. Conforme a regulamentação legal acima, os cargos extintos são passivos de serem objeto de
execução indireta.
2.5. A contratação será efetuada através de licitação, na modalidade pregão eletrônico, com menor
preço anual por item, atendendo ao disposto nas leis nº 10.520/2202 e 8.666/93, decreto nº
10.024/19, IN nº 05/2017 da SLTI e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
2.6. Sobre a modalidade de licitação definida é o que determina o disposto no Decreto nº
10.024/2019.
2.7. Esclarecemos que os serviços estão sendo executados pelo contrato 057/20206 e que
completam o prazo de sua vigência em Agosto de 2022, e considerando que a atual empresa optou
pela não renovação do contrato, devendo ser realizada nova licitação, conforme prevê o inciso II do
artigo 57 da Lei 8.666/93.
2.8. O Campus Jaraguá do Sul-Rau atua nos 3 turnos de ensino (manhã, tarde e noite), necessitando
do serviço de vigilância desarmada 24 horas por dia. Além de contar com diversos laboratórios de
máquinas, equipamentos e microcomputadores, que tornam o serviço fundamental para a vigilância
das áreas externas do Campus.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Contratação de Serviços de Vigilância desarmada, diurna e noturna, para o Campus Jaraguá do
Sul-Rau do IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento,
pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.

4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
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.
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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. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva;
5.1.2. A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a
alocação, pela contratada, de mão de obra capacitada e certificada para desempenhar
as atividades de acordo com a legislação vigente. As instruções, normas ou
procedimentos serão emitidos exclusivamente pela Administração do IFSC ou por
pessoas por ele designada para:
5.1.2.1. garantir a integridade física dos servidores do IFSC, decorrente da ação de
terceiros ou de pessoas da própria instituição, a qualquer hora, no âmbito de
trabalho;
5.1.2.2. assegurar a integridade do acervo patrimonial do IFSC, não permitindo a sua
depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem
em danos ao patrimônio;
5.1.2.3. racionar os dispositivos de segurança em casos de incêndio e ou qualquer fato,
ocorrência ou fenômeno que coloquem em risco os servidores, os serviços, o
patrimônio e a instituição como um todo, dando imediato conhecimento à
Administração.
5.1.2.4. utilizar os pontos de controle de ronda com as frequências estabelecidas pela
Direção do Câmpus.
5.1.3. A atividade do vigilante será coordenada pelo Supervisor da Empresa que, por sua vez,
receberá instruções da CONTRATANTE por intermédio do Fiscal do Contrato, designado
pela Direção do Câmpus do IFSC;
5.1.4. O vigilante deverá cumprir fielmente as atribuições descritas a seguir, sem prejuízo de
outras responsabilidades previstas em norma específica:
5.1.4.1. proibir o ingresso de pessoas, vendedores, pedintes, angariadores de donativos,
ambulantes e assemelhados às instalações, e quaisquer atividades as quais julgar
suspeitas, sem que estes sejam devidos e previamente autorizados pela
CONTRATANTE;
5.1.4.2. proibir qualquer aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao
Fiscal do Contrato, no caso de desobediência;
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5.1.4.3. proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações,
que implique ou ofereça risco à segurança das instalações ou comprometa o
regular andamento dos serviços contratados;
5.1.4.4.

executar

a(s)

ronda(s)

diária(s),

conforme

orientação

recebida

da

CONTRATANTE, verificando todas as dependências e instalações do IFSC
adotando, quando requerido, as providências necessárias para o correto
desempenho das suas funções e responsabilidades e, com as frequências
estabelecidas pela Direção do Câmpus, registradas por caneta eletrônica.
5.1.4.5. assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado e com aparência
pessoal adequada ao exercício da função, devendo estar, pelo menos, 10 (dez)
minutos antes no local de trabalho e de posse de acessórios, tais como: lápis ou
caneta, bloco de papel e outros específicos ao desempenho do trabalho,
principalmente o livro de ocorrência;
5.1.4.6. receber de maneira polida e educada a clientela, informando-a e orientando-a
sempre que solicitado, dirigindo-a, rapidamente, ao local pretendido;
5.1.4.7. manter-se no Posto de trabalho, não devendo se afastar dos seus afazeres, para
atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
5.1.4.8. verificar, diariamente, portas e janelas, constatando se estão devidamente
fechadas;
5.1.4.9. verificar, diariamente, se os aparelhos elétricos estão desligados, salvo aqueles
para os quais haja instruções em contrário;
5.1.4.10. registrar, diariamente, a permanência de pessoas no Câmpus, fora do horário
de expediente;
5.1.4.11. deixar iluminada, nos pontos pré-determinados, áreas físicas do IFSC,
verificando, diariamente, se as demais luzes do IFSC estão apagadas, na forma e
condições estabelecidas pela CONTRATANTE;
5.1.4.12. verificar por ocasião de cada vistoria regular no IFSC, a existência de objeto(s)
abandonado(s) (pacotes, embrulhos, etc) e, uma vez considerado (s) suspeito (s),
adotar as providências preventivas de segurança, recomendadas pela norma
estabelecida para a espécie;
5.1.4.13. efetuar vistoria no IFSC quando da troca de turnos, acompanhado de seu
substituto, comunicando-lhe quaisquer irregularidades ocorridas, as quais deverão
ser anotadas em formulário próprio, antes de proceder à entrega das chaves que
lhe tenham sido confiadas;
5.1.4.14. impedir a saída de volumes e/ou materiais, em todo e qualquer acesso das
instalações, sem a devida autorização;
5.1.4.15. proceder a identificação e registro da entrada de qualquer servidor nas
dependências do IFSC, quando o procedimento ocorrer fora do horário de
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expediente, exigindo a expressa autorização para o ingresso, tudo de acordo com
as normas de segurança interna;
5.1.4.16. não permitir, sob nenhuma hipótese ou alegação, a entrada de qualquer pessoa
em traje incompatível com o ambiente de trabalho, para cuja ocorrência deverá ser
acionado o Supervisor da Segurança, salvo quando ficar caracterizada situação de
emergência, com potencial risco de vida e reconhecida necessidade de pronto
atendimento/socorro médico;
5.1.4.17. não permitir, nas dependências do IFSC e sob nenhuma hipótese, o acesso de
animais, qualquer que seja a espécie, sem a autorização expressa da autoridade
competente;
5.1.4.18. não permitir a entrada de qualquer pessoa que apresente situação de
embriaguez, sob o efeito de droga, narcótico ou que apresente condição de visível
instabilidade emocional, situação que deverá ser submetida à apreciação do
Supervisor da Segurança, quando então avaliará a possibilidade de acesso ou o
imediato encaminhamento para avaliação policial ou médica, se for o caso;
5.1.4.19. não permitir a entrada de quaisquer materiais tóxicos, poluentes, corrosivos ou
outros nocivos à saúde, sem antes submetê-los à apreciação do responsável pela
Segurança;
5.1.4.20. não permitir a entrada de embrulho(s), volume(s), pacote(s), mala(s), bolsa(s),
sacola(s) ou outro(s) assemelhado(s), nos casos em que o portador ofereça
resistência em discriminar e, se necessário, exibir o conteúdo do(s) mesmo(s);
5.1.4.21. abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias aos objetivos
avançados em Contrato, especial e principalmente durante o horário em que
estiver prestando os serviços;
5.1.4.22. informar a Administração, de forma imediata e em qualquer circunstância, a
constatação de atitude suspeita observada nas dependências do IFSC.
5.1.4.23. nos campus onde há o monitoramento eletrônico por circuito fechado de tv,
poderá a Administração deslocar um ou mais vigilantes para ficar total ou
parcialmente dedicado ao monitoramento das câmeras com vistas a impedir o
acesso de pessoas ou coisas alheias ao interior das dependências do campus
com o intuito de preservar o patrimônio público e a integridade dos servidores e
alunos do IFSC e demais situações de suspeita ou risco.
5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração
do contrato.

6 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. A contratada, quando couber, deverá adotar Critérios de Sustentabilidade quando da execução
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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;
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 A LICITAÇÃO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.
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7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
7.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
7.3.1. Em nenhuma hipótese o licitante 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 licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
8 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1.Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
8.1.1. Para a prestação de serviço de Vigilância Desarmada serão considerados o total de
02 postos de trabalho 12/36 hrs, de segunda-feira a domingo.
8.2. A prestação dos serviços de Vigilância desarmada para Campus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC
nos locais fixados pela administração, envolve a alocação, pela contratada, de mão de obra
capacitada e qualificada para desempenhar as atividades de acordo com a legislação vigente e
descritas no item 1.1 deste Termo de Referência e apresentada na proposta de preços. As
instruções, normas e procedimentos serão emitidos exclusivamente pela administração do IFSC ou
por pessoas por ele designada, devendo a contratada executar no mínimo as atividades
apresentadas e com as frequências apresentadas;
8.3. A carga horária de execução dos serviços será de escalas 12/36 semanais de segunda-feira a
domingo, nos horários e escalas definidos pela Administração do Câmpus.
8.4. Havendo necessidade, o horário de execução das atividades poderá ser alterado, através de
comunicação formal, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
8.5. Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos
estabelecidos na convenção coletiva de trabalho celebrada entre o sindicato da categoria e o
patronal.
8.6. O valor das tarifas de vales-transporte, para compor a planilha de formação de preços, devem ser
as estabelecidas nos decretos de cada município ou resolução do DETER para os casos de
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transporte intermunicipal.
8.7. A execução dos serviços será indicada no termo de Contrato dentro do prazo da validade da
proposta da contratada.
8.8. A empresa deverá esta apta, a qualquer momento após homologação do processo licitatório,
obedecidos os prazos para assinatura do contrato, a inciar os serviços contratados
8.9. Quando do início dos serviços, a empresa DEVERÁ ter no seu quadro de Colaboradores,
profissional com as características solicitadas neste TERMO.

9 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades
abaixo, promovendo sua substituição quando necessário:
9.2. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, sempre que necessário, todo o
equipamento de proteção individual (EPI) e acessórios que proteja a saúde e integridade física do
trabalhador.
9.3. Caberá à CONTRATADA orientar seus empregados quanto ao uso correto dos equipamentos de
proteção individual, bem como tornar seu uso obrigatório
9.4. Segue abaixo a lista de equipamentos e materiais e suas respectivas quantidades estimadas:
EQUIPAMENTOS
ITEM

VIDA ÚTIL MESES

QUANTIDADE

a) RÁDIO COMUNICADOR – KIT 4

60

01

120

02

120

15

120

01

APARELHOS
b)

CANETA

ELETRÔNICA

PARA

VERIFICAÇÃO

DOS

PONTOS/BOTONS ELETRÔNICOS
c)PONTOS/BOTONS

ELETRÔNICOS

PARA FIXAÇÃO NOS LOCAIS DE
RONDA
d) RELÓGIO PONTO BIOMETRIA

MATERIAIS
VIDA ÚTIL MESES

QUANTIDADE

a) TONFA

ITEM

60

02

b) GUARDA-CHUVA

60

02
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9.5. Os custos referentes aos materiais e equipamentos/utensílios constarão como item específico da
planilha de composição dos custos e formação de preços, devendo ser elaborada relação, contendo
as especificações descritas na tabela do item 9.4, que comporá o valor total (anual) da proposta da
Empresa.
9.6. Os equipamentos e/ou materiais permanentes serão de propriedade da empresa e deverão ser
disponibilizados para a prestação dos serviços, sendo os custos expressados na planilha e custos e
formação de preços por meio do valor de depreciação.
9.7. O custo desses equipamentos e materiais a ser incorporado na planilha, deve considerar que
esses insumos são de propriedade da empresa contratada e que, após o encerramento do contrato
serão retirados. Desse modo, para o cálculo desse custo deve ser considerado o período de vida útil
dos equipamentos/materiais.
9.8. Portanto, a Administração não paga o preço integral de eventual equipamento à empresa
contratada, mas somente o custo da depreciação desse bem durante a vigência do contrato.
9.9. Para o cálculo da depreciação de equipamentos, será adotado a vida útil conforme planilha
sugerida. Assim, Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos / vida útil em meses].
9.10. Para o cálculo do custo de materiais, será adotado a vida útil de 60 meses.

10 UNIFORMES
10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as
estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:
10.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:
UNIFORME DE VERÃO (CONJUNTO):
PEÇAS

QUANTIDADE MÍNIMA SEMESTRAL

Sapatos/Coturno – 1 par
Camiseta de manga curta
Calça comprida

2
3
2

Meia em algodão kit com 3 pares
Boné

1
2

UNIFORME DE INVERNO (CONJUNTO):
PEÇAS
Sapatos/Coturno – 1 par
Camiseta de manga curta
Camiseta de manga longa
Calça comprida

QUANTIDADE MÍNIMA SEMESTRAL
2
2
3
2
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Blusa de lã ou de acordo com os
padrões de uniforme da empresa
Meia em algodão kit com 3 pares

2
1

10.3. A Contratada deverá fornecer conjuntos completos ao empregado no início da execução do
contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses,
conforme estação, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de
apresentação;
10.3.1. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a
situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;
10.3.2. Nos meses de verão, devido às altas temperaturas registradas nesta época do ano,
deverá ser fornecido aos empregados roupas de material leve, arejado e de cor clara
com o intuito de preservar a saúde e o bem-estar dos colaboradores da empresa e
consequentemente a qualidade dos serviços prestados.
10.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, contendo quantidade, descrição, data do
recebimento, tamanho e assinatura do funcionário, cuja cópia, devidamente acompanhada do original
para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. 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;
11.2.1.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);
11.2.2.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);
11.3. 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;
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

78

estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.6.1. 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;
11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. 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
11.6.4. 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.
11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;
11.11. 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.
11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
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.

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
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12.2. 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;
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.6. 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;
12.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo
de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
12.8. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme
alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:
12.8.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;
12.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e
12.8.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços;
12.8.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
12.9. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que
se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.
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12.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o
vale transporte.
12.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
12.11.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
12.11.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
12.11.3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
12.11.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
12.11.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.12. Substituir, no prazo de 03 (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;
12.13. 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 à Contratante;
12.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, 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.
12.14. 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.
12.15. 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
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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.
12.15.1. 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.
12.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no
turno imediatamente subsequente;
12.17. 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 Termo de Referência;
12.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
12.19. 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;
12.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
12.20.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
12.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;
12.20.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
12.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
12.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
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obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos
salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
12.22.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
12.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
12.23. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
12.24. 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;
12.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
12.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas
no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
12.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II
e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
12.28.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do
ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de
vedação.
12.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
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como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.30. 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.
12.31. 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 serviço.
12.32. 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.
12.33. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
12.34. 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 Termo de
Referência, no prazo determinado.
12.35. 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.
12.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer
mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de
Referência.
12.37. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
12.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
12.39. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12.40. 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:
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12.40.1. 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;
12.40.2. 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.
12.41. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
12.42. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal com controle
de ponto efetivo, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PONTO ESCRITO.
12.42.1. 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.
12.43. As empresas contratadas deverão apresentar à Contratante o Termo de Quitação Geral Anual
de obrigações trabalhistas, firmado perante o sindicato dos empregados da categoria, nos termos do
Art. 507-B da CLT, LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017.
12.43.1. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele
constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas
nele especificadas.
13 DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. 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.
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15 O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. 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.
15.2.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem
por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço
contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de
contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao
objeto.
15.4. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato,
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de
acordo com as seguintes disposições:
I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos
preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente
ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção do contrato, dentre outros;
II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo
e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;
III – Fiscalização Administrativa:

é o acompanhamento dos aspectos administrativos da

execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente
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em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;
e
V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por
pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da
prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela
contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos
qualitativos do objeto. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou
entidade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais
setoriais.
15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
15.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se
em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
15.7. 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):
15.7.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:
15.7.1.1. 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;
15.7.1.2. 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; e
15.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que
prestarão os serviços.
15.7.2. 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
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(SICAF):
15.7.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);
15.7.2.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
15.7.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
15.7.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
15.7.2.5. entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:
15.7.2.6. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
15.7.2.7. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;
15.7.2.8. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de
depósitos bancários;
15.7.2.9. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, 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
15.7.2.10. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato
15.7.3. 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:
15.7.3.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
15.7.3.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
15.7.3.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;
15.7.3.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
15.8. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá
encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
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comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados
alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
15.8.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato
dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
15.8.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item,
será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de
negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
15.8.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do
cumprimento das obrigações previstas neste item.
15.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as
respectivas organizações.
15.10. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no subitem 15.6.1 acima deverão ser apresentados.
15.11. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de
30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente
15.12. 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).
15.13. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais
ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
15.14. 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.
15.15. 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 a incapacidade de correção.
15.16.Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à
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CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situação seja regularizada.
15.16.1. 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.
15.16.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
15.16.3. 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.
15.17. 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.
15.18. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as
seguintes diretrizes:
15.18.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
15.18.1.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços,
com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função
exercida,

salário,

adicionais,

gratificações,

benefícios

recebidos,

sua

especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de
trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
15.18.1.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a
fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com
as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;
15.18.1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;
15.18.1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);
15.18.1.5. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a
CONTRATADA;
15.18.1.6. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
15.18.1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a
seguinte documentação:
15.18.1.8. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;
15.18.1.9. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;
15.18.1.10. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão
os serviços; e
15.18.1.11. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
15.18.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
15.18.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze
por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação
do serviço;
15.18.2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
15.18.2.3.Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso
esses documentos não estejam regularizados no SICAF;
15.18.2.4. Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.
15.18.3. Fiscalização diária:
15.18.3.1. Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos
terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da
empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas
aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.
15.18.3.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a
negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez
que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.
15.18.3.3. Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados
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terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão
cumprindo a jornada de trabalho.
15.19. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação
relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.
15.19.1. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato,
inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
15.20. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta
do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em
seus nomes.
15.20.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.
15.21. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:
15.21.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
15.21.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador a CONTRATANTE;
15.21.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos
bancários; e
15.21.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado.
15.22. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto em anexo a este edital, ou
outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
15.22.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
15.22.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
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15.22.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para
a avaliação da prestação dos serviços.
15.23. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.24. 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.
15.25. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.26. 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.
15.27. 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 no ato convocatório.
15.28. 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.
15.29. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.30. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
15.31. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.32. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.33. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

93

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.
15.34. 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.
15.35. 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.
15.35.1. 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.
15.35.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
15.35.3. 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.
15.36. 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.
15.37. A fiscalização de que trata este tópico 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.
15.38. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
15.39. A fiscalização de que trata este Termo de Referência 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
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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 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
16.1. A avaliação da execução do objeto dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto
utilizando o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo IX
do edital deste certame devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:
16.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.2.

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;
16.2.1. Verificado o descumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, o fiscal do
contrato determinará a adequação do pagamento de acordo com os descontos
estabelecidos;
16.2.2. Para os descontos previstos no Instrumento de Medição de Resultado, através de
adequação do pagamento, não será necessária a abertura de Processo Administrativo
Sancionador.
16.3. Mensalmente será encaminhado o Instrumento de Medição de Resultado para ciência da
Contratada.
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. 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.
16.7. Haverá glosa na nota fiscal a ser paga, do valor global pago a título de vale-transporte em
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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.
16.7.1. 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
16.8. 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.
16.8.1. 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:
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

17 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo, devendo ser emitida no mês seguinte ao da prestação dos serviços.
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17.2. 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;
17.3. 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.
17.3.1. 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.
17.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal,
17.4.1. 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.
17.4.2. 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.
17.4.3. 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.
17.4.3.1. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal
administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo
relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;
17.4.4. 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.
17.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
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circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
17.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório
no dia do esgotamento do prazo.
17.6. 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 as seguintes diretrizes:
17.6.1. 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;
17.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
17.6.3. 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), ou instrumento substituto.
17.7. 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).
17.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações

constantes

neste

Termo

de

Referência

e

na

proposta,

devendo

ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
18 DO PAGAMENTO
18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Termo de Referência, devendo ser emitida no mês seguinte ao da prestação dos serviços.
18.2. 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.
18.2.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
18.2.1.1. não produziu os resultados acordados;
18.2.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
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qualidade mínima exigida;
18.2.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.3.1. 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, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.4. 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:
18.4.1. o prazo de validade;
18.4.2. a data da emissão;
18.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
18.4.4. o período de prestação dos serviços;
18.4.5. o valor a pagar; e
18.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
18.5. 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;
18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.7. 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.
18.8. 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
18.9. 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.
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18.10. 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.
18.10.1. 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.
18.11. 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, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26
de abril de 2018.
18.12. 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.
18.13. 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.
18.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
18.15. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no
primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.
18.15.1.Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo
equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o
prazo total de vigência contratual.
18.15.2.A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em
termo aditivo.
18.15.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser
mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante
esclarecer a metodologia de cálculo adotada.
18.16. A Contratante providenciará o desconto na fatura 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
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Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.
18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
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:

I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
19.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da
Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as
estabelecidas neste Termo de Referência.
19.2. 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.
19.2.1. 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.
19.3. 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 conta-depósito
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.
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19.4. 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 Conta-Depósito
Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
19.4.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:
19.4.1.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
19.4.1.2. 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;
19.4.1.3. 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
19.4.1.4. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
19.5. 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:
19.5.1. 13º (décimo terceiro) salário;
19.5.2. Férias e um terço constitucional de férias;
19.5.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
19.5.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
19.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII
da IN SEGES/MP n. 5/2017.
19.7. 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.
19.8. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
19.9. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital 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.
19.10. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da contaInstituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
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depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
19.11. 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.
19.11.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento.
19.11.2. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será
expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na contadepósito 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.
19.11.3. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.
19.11.4. 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.
19.12. 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.

20 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)
20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
20.2. Após o interregno de 12 (doze) meses, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais
poderão ser repactuados.
20.3. 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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20.4. 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
20.5. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contado na forma apresentada
no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.
20.6. 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.
20.7. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado:
20.7.1. 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;
20.7.2. 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;
20.7.3. 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
constante do Edital.
20.8. 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.
20.9. 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.
20.10. 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:
20.10.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
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decorrentes de mão de obra;
20.10.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público
(tarifa);
20.10.3. 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;
20.11. 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.
20.12. 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.
20.13. 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.
20.14. A CONTRATANTE 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.
20.15. 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.
20.16. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado
(insumos não decorrentes da mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento pelo IPCA, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de
1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
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V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;
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;
20.16.1. 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.
20.16.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo.
20.16.3. 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.
20.16.4. 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.
20.16.5. 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.
20.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
20.17.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
20.17.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
20.17.3. 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.
20.18. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

106

20.19. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
20.20. 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.
20.21. 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.
20.22. 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 GARANTIA DA EXECUÇÃO
21.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação.
21.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
21.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
21.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
21.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
21.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
21.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
21.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
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21.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
21.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
21.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
21.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
21.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
21.10.Será considerada extinta a garantia:
21.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
21.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste TR.
21.13. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao
FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação
que rege a matéria.
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21.14. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho
21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos
termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
22.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
22.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
22.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
22.1.5. cometer fraude fiscal.
22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
22.2.1. 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;
22.2.2. Multa de:
22.2.2.1. 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 não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
22.2.2.2. 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;
22.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
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22.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
22.2.2.5. 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;
22.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
22.2.3. 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;
22.2.4. 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.
22.2.5. 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;
22.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
22.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:
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
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

110

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de
1

causar dano físico, lesão corporal ou

05

conseqüências letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
2

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por

04

dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualificação para
3

executar os serviços contratados, por empregado

03

e por dia;

4

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

02

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5

durante o expediente, sem a anuência prévia do

03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6

a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e

01

por dia;
7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8

inconveniente ou não atenda às necessidades do

01

serviço, por funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

9

após reincidência formalmente notificada pelo

03

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato

10

os prepostos previstos no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionários
11

conforme previsto na relação de obrigações da

01

CONTRATADA

22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
22.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
22.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
22.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
22.7. 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.
22.8. 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.
22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
22.9. 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.
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22.10. 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.
22.11. 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.
22.12. 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.
22.13. 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.
22.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
23.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
23.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.
23.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão conforme os
determinados em edital.
23.4. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global.
23.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
23.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

24 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
24.1. O custo estimado da contratação é o previsto no item 1.1 deste Termo de Referência, pelo valor
global máximo.
24.2. Tal valor foi obtido a partir de Planilha de Formação de Preços, conforme Instrução Normativa
SEGES/MP N. 5/2017
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25 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
25.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato
ou instrumento equivalente.

Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 02/06/2022 14:13

Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022 - REI
Assunto: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC.

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do
Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala
12/36 das 06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica para SERVIÇO
comprovação efetiva da realização das rondas e 03 rádios
comunicadores.

12

11.374,48

136.493,76

2

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do
Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto noturno. Escala
12/36 das18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para SERVIÇO
comprovação efetiva da realização das rondas e 03 rádios
comunicadores.

12

13.278,00

159.336,00

Valor Total do Processo: R$ 295.829,76
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DE C L A R A Ç Ã O
A Pró-Reitora de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, IF-SC, abaixo qualificada, no uso de suas atribuições, DECLARA para os devidos fins de
direito e sob as penas da Lei, em conformidade com o processo nº 23292.0160075/2021-81 relativo
ao Pregão Eletrônico para Contratação de Pessoa Jurídica para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – RAU DO IFSC que:
a) Os materiais/serviços a serem licitados são considerados de uso comum, cujos padrões de
desempenho e qualidade foram objetivamente definidos no(s) pedido(s) de material(is), com
especificações usuais do mercado (art. 1°, Parágrafo único, Lei 10.520/02);
b) Os preços estimados no Processo de Licitação em Epígrafe, relacionados aos materiais e
equipamentos foram determinados após ampla pesquisa de mercado e que refletem a média de
preços praticada no mercado;
c) Em conformidade com a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020, os valores
constantes da Planilha de Preços de Referência atendem aos Incisos I, II, III e IV Art. 5º, sendo
oriundos de aquisições e contratações similares, sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo e pesquisa direta com fornecedores, e que o resultado da pesquisa é a média, mediana, ou
menor dos valores dos preços obtidos na pesquisa de preço, conforme caput do Art. 6º.
d) Informamos que o processo em questão se amolda às exigências da IN SEGES/MPDG nº 05, de
26 de maio de 2017.
e) A minuta de edital e seus anexos utilizados neste processo foram elaborados pela AdvocaciaGeral da União assim como determinado no Art. 35 da IN SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio
de 2017
A modalidade de Licitação adotada é o Pregão Eletrônico, amparada pelas disposições da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto no 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº
3.693, de 20/12/2000 e nº 3.784, de 06.04.2001, Decreto nº 10.024, de 2019, subsidiariamente pela
Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, pela Instrução Normativa no 02 da SLTI de 11 de
outubro de 2010, demais legislações correlatas.
Por ser verdade, firmo a presente,
Florianópolis, 02 de junho de 2022.

Aloísio Silva Junior
Pró-reitor de Administração do IFSC
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ANEXO
INDICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Contrato Nº
Processo Nº

23292.018837/2022-97

Pregão Eletrônico Nº

21121/2022

Objeto

Execução de serviços de Vigilância Desarmada, para o Câmpus Jaraguá do
Sul – Rau do IFSC
Fiscalização Administrativa

Servidor (titular):

Vanessa Jackelline Gomes Barbosa de Oliveira

Cargo:

Auxiliar em Administração

Formação:
Motivos para a indicação do servidor:
Possui outras fiscalizações? Quais?
Servidor (Suplente):

Está assumindo as funções Fiscalizações Administrativas dos Contratos do
Câmpus.
Sim. Fiscalizações Administrativas dos Contratos do Câmpus.
Marilu de Fátima Kuhn

Cargo:

Assistente em administração

Formação:
Motivos para a indicação do servidor:
Possui outras fiscalizações? Quais?

Sim. Suplente nos contratos com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra.
Fiscalização Técnica

Servidor (titular):

Patrick Elizio

Cargo:

Técnico em mecânica

Formação
Motivos para a indicação do servidor:

Fiscal técnico do contrato anterior.

Possui outras fiscalizações? Quais?

Não.

Servidor (Suplente)
Cargo
Formação
Motivos para a indicação do servidor:
Possui outras fiscalizações? Quais?
Gestor do Contrato
Servidor (titular):

Loiraci Ribeiro Carvalho

Cargo:

Assistente em Administração

Formação
Motivos para a indicação do servidor:

Gestora do contrato anterior

Possui outras fiscalizações? Quais?

Sim. Gestora dos Contratos.

Servidor (Suplente)
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Cargo
Formação
Motivos para a indicação do servidor:
Possui outras fiscalizações? Quais?

Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.

Delcio Luís Demarchi
Diretor-Geral/Campus
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DECLARAÇÃO
Eu Patrick Elizio, CPF 047.708.849-07 / Fiscal Técnico, Matrícula SIAPE 2124571, declaro que em atendimento ao art. 41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha indicação para realizar a fiscalização
TÉCNICA do serviço de Vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul – RAU do IFSC, oriundo do Processo
Processo 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em especial nos Art. 39 e
Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto
de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.
Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta fiscalização, atendendo ao art.
42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período.
Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no formulário anexo.
CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento
do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá
providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

Concordo com os termos acima e em conformidade com o Parágrafo único do art. 43, da IN
05/2017, necessito de qualificação para o desempenho das atribuições de fiscal de contrato.

X Concordo com os termos acima e me considero
apto a desempenhar o papel de fiscal deste contrato, sem a necessidade de capacitação imediata para
tal.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 2022.

Patrick Elizio
Técnico em Assuntos Educacionais / Câmpus Jaraguá do
Sul-Rau

Delcio Luís Demarchi
Diretor / Câmpus Jaraguá do Sul-Rau
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DECLARAÇÃO
Eu, VANESSA JACKELLINE GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF 717.821.411-20, Matrícula SIAPE 2220472, declaro que em atendimento ao art. 41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha indicação para realizar a fiscalização ADMINISTRATIVA do serviço de Vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul
– RAU do IFSC, oriundo do Processo Processo 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em especial nos Art. 39 e
Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto
de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.
Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta fiscalização, atendendo ao art.
42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período.
Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no formulário anexo.
CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento
do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá
providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.
Concordo com os termos acima e em conformidade com o Parágrafo único do art. 43, da IN
05/2017, necessito de qualificação para o desempenho das atribuições de fiscal de contrato.

X Concordo com os termos acima e me considero
apto a desempenhar o papel de fiscal deste contrato, sem a necessidade de capacitação imediata para
tal.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 2022.

Vanessa Jackelline Gomes Barbosa de Oliveira
Auxiliar em Administração / Câmpus Jaraguá do Sul-Rau

Delcio Luís Demarchi
Diretor / Câmpus Jaraguá do Sul-Rau
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DECLARAÇÃO
Eu Loiraci Ribeiro Carvalho, CPF 006.081.380-61, Matrícula SIAPE 2029251, declaro que em atendimento ao
art. 41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha indicação para realizar a fiscalização como GES TOR do serviço de Vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul – RAU do IFSC, oriundo do Processo Proces so 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em especial nos Art. 39 e
Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto
de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.
Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta fiscalização, atendendo ao art.
42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período.
Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no formulário anexo.
CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento
do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá
providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.
Concordo com os termos acima e em conformidade com o Parágrafo único do art. 43, da IN
05/2017, necessito de qualificação para o desempenho das atribuições de fiscal de contrato.

X Concordo com os termos acima e me considero
apto a desempenhar o papel de fiscal deste contrato, sem a necessidade de capacitação imediata para
tal.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 2022.

Loiraci Ribeiro Carvalho
Assistente em Administração/ Câmpus Jaraguá do SulRau

Delcio Luís Demarchi Diretor / Câmpus Jaraguá do
Sul-Rau
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DECLARAÇÃO
Eu Marilu de Fátima Kuhn, CPF 948.409.979-34, Matrícula SIAPE 1638848, declaro que em atendimento ao
art. 41, parágrafos § 1º a 3° da IN 05/2017, tenho ciência da minha indicação para realizar a fiscalização como SUPLENTE do serviço de Vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul – RAU do IFSC, oriundo do Processo Processo 23292.018837/2022-97 - PE 21121/2022.
Confirmo ainda ciência das atribuições da fiscalização, previstas na IN 05/2017, em especial nos Art. 39 e
Anexo VIII.
Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto
de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.
Comprometo-me, quando do meu desligamento ou afastamento definitivo desta fiscalização, atendendo ao art.
42, § 3º da IN 05/2017, elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período. Os motivos para a minha indicação foram apresentadas e estão descritas no formulário anexo.
CAPACITAÇÃO
Art. 43 e parágrafo único da IN 05/2017:
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento
do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá
providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.
Concordo com os termos acima e em conformidade com o Parágrafo único do art. 43, da IN
05/2017, necessito de qualificação para o desempenho das atribuições de fiscal de contrato.

X Concordo com os termos acima e me considero
apto a desempenhar o papel de fiscal deste contrato, sem a necessidade de capacitação imediata para
tal.

Jaraguá do Sul, 02 de Junho de 2022.
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Portaria da Direção-Geral do Câmpus Jaraguá do Sul Rau N° 99, de 21 de junho de 2021
O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU DO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Memorando Eletrônico Nº 87/2021 – DAM-RAU,
Considerando a necessidade de contratação de serviço de vigilância desarmada para o campus de
Jaraguá do Sul-Rau;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, com base na legislação vigente, atuarem
como fiscais de contrato - Processo Nº 23292.0160075/2021-81, PE 52/2021 - referente ao serviço
de Vigilância Desarmada do câmpus Jaraguá do Sul – Rau:
Fiscal Administrativo: VANESSA JACKELLINE GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA - SIAPE:
1220472
Fiscal Técnico: PATRICK ELIZIO - SIAPE: 2124571
Fiscal Administrativo Suplente: MARILU DE FÁTIMA KUHN - SIAPE: 1638848
Gestor do contrato no campus: LOIRACI RIBEIRO CARVALHO (Chefe Departamento
Administrativo) - SIAPE: 2029251
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

DELCIO LUÍS DEMARCHI

DELCIO LUIS DEMARCHI
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 22/06/2021
https://sipac.ifsc.edu.br/public
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PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 21121/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC.

DATA DA ABERTURA: XX/XX/2022 às 08h:30min
LOCAL: https://www.gov.br/compras/pt-br/
FONE: (47) 3276-9600
Instituto Federal de Santa Catarina
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PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21121/2022
(Processo Administrativo n° 23292.018837/2022-97)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, por meio de sua Reitora, sediado na Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros
– Florianópolis - SC realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento menor preço por grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de
2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: XX/XX/2022
Horário: 08:30hrs
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/
Critério de Julgamento: menor preço por grupo
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

1 DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de
vigilância desarmada, para o Câmpus Jaraguá do Sul-RAU do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 02 itens, conforme tabela constante no Termo
de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2022 na classificação abaixo:
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Gestão/Unidade

26438

Fonte

8100000000

Programa de Trabalho

171270

Elemento de Despesa

33.90.37

PI

L20RLP01CTN

3 DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantêlos atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão 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.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.5. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1
deste Edital;
4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.2.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado entre o
Ministério Público do Trabalho e a AGU.
4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual
haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.5. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua
natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de
assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os
grupos seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles.
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4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.6.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.6.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.6.7.que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
4.6.8.que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
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automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
6.1.1. Valor mensal e anual do gupo;
6.1.2. Descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de Referência,
contendo ainda, entre outras, as seguintes informações:
6.1.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças
normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as
respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO;
6.1.2.2. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
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dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de
Preços, conforme anexo deste Edital;
6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
6.3.3. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive
aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para
fins de total ressarcimento do débito.
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime
de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 18, § 5º-C, inciso VI, c/c § 5º-H, da Lei
Complementar nº 123/2006.
6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas,
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
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utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 100 (cem) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato
7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor Total/unitário do item/Grupo.
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.
7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na
ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado
7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.25.1. prestados por empresas brasileiras;
7.25.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.25.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
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7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.27.2. Será solicitado ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas ou
prazo definido pelo pregoeiro, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.27.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme
anexo deste Edital.
8.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços
não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem
exigências legais.
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.4.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço
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manifestamente inexequível;.
8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:
8.4.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.4.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como
leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.4.4.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a
contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que
foram utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor
estimado pela Administração:
8.4.4.2.1. SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS

DO

ESTADO

DE

SANTA

CATARINA,

CNPJ

nº

78.326.469/0001-02.
8.4.4.2.2. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização
obrigatória pelos licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá
o

cumprimento

das

convenções

coletivas

adotadas

por

cada

licitante/contratante.
8.5. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:
8.5.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou
Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao
exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 9.507/2018, e art.
6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017);
8.5.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou
Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam
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aos contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º
5/2017);
8.5.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou
congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU
nº 2.746/2015 – Plenário);
8.5.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique,
claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a
comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha
(Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 – Plenário);
8.5.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);
8.5.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer
contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª
Câmara).
8.6. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo
o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as
providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024, de 2019.
8.6.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão
glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.
8.7. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços
não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem
exigências legais.
8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de
2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.9. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha
de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.10.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
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mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas ou outro prazo a ser definido pelo
Pregoeiro sob pena de não aceitação da proposta.
8.11.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
8.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor final ofertado.
8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
8.13. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação;
8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação sumária da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, não inferior ao
prazo inicialmente indicado para envio da proposta inicial, desde que não haja majoração do preço
proposto.
8.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
8.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.
8.14.3. O Pregoeiro deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação,
inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
8.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
8.16. A licitante arrematante poderá retificar suas planilhas de custo, depois de analisadas inicialmente pela
área técnica contábil do IFSC, em até 04 (quatro) oportunidades.
8.16.1. Após a quarta retificação, caso a área técnica contábil do IFSC constate algum erro que
impacte em valores nas planilhas de custos já solicitadas à licitante, o pregoeiro fará a recusa
da proposta no sistema e chamará a próxima colocada no certame para apresentar proposta de
preços e demais documentos valendo-se dos mesmos critérios utilizados para a análise da
documentação da empresa desclassificada.
8.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
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subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.18. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d)

Lista

de

Inidôneos,

mantida

pelo

Tribunal

de

Contas

da

União

–

TCU

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
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fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2.

O

licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desclassificação.
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas ou prazo definido pelo
pregoeiro, sob pena de inabilitação.
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
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documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.8.7. Certidão de Regularidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa
Catarina que autoriza a empresa a prestar de serviço de vigilância em Santa Catarina.
9.8.8. Autorização de Funcionamento concedido pelo Ministério da Justiça ou outro órgão
competente, que tenha celebrado convênio com o Ministério da Justiça, conforme
determinação do art. 20 da lei federal nº 7.102/83 (inclusive a publicação no DOU da
autorização).
9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
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expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10. Qualificação Econômico-Financeira.
9.10.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.
9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
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9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo

de 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratação ou do item pertinente.
9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômicofinanceira por meio de:
9.10.6. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante
– Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos
por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
9.10.6.1. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta.
9.10.6.2. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de
que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração
Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura
deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
9.10.6.2.1.

a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada

da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício
social,
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9.10.6.2.2.

quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para

mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser
apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
9.11. Qualificação Técnica
9.11.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:
9.11.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica para Comprovação de aptidão para a prestação dos
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
9.11.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:
9.11.2.1.1.

Data;

9.11.2.1.2.

Assinatura do emissor;

9.11.2.1.3.

início e término do trabalho;

9.11.2.1.4.

cnpj do emissor;

9.11.2.1.5.

cnpj do fornecedor;

9.11.2.1.6.

serviço prestado;

9.11.2.1.7.

declaração de que os serviços foram prestados conforme o contrato ou sem

nada que desabone.
9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
9.11.2.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório
de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos
serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.
9.11.2.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnicoInstituto Federal de Santa Catarina
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operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/ MPDG n. 5/2017.
9.11.2.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VIIA da IN SEGES/ MPDG n. 5/2017.
9.11.2.7. Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante
deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta
por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.
9.11.2.8. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40
(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) em número
de postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6
do Anexo VII-A da IN SEGES/ MPDG n. 5/2017.
9.11.2.9. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de
terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos,
nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/ MPDG n. 5/2017.
9.11.3. Caso a contratação exceda a 03 (três) postos de trabalho a licitante deverá apresentar
declaração de que instalará escritório na cidade onde se localiza o campus em que ocorrerá
a prestação do serviço, ou em um raio máximo de até 50 km do campus, a ser comprovado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, em cumprimento
ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017. Caso a licitante já
disponha

de

matriz,

filial

ou

escritório

no

local

definido,

deverá

declarar

a

instalação/manutenção do escritório.
9.11.4. Para contratos cujo valor anual ultrapasse R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) deverá o
licitante apresentar Declaração, caso seja vencedor, de que contratará pessoas presas ou
egressos nos termos e limites estabelecidos pelo Decreto Federal nº 9.450/2018,
acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que
dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo.
9.12. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar ainda:
9.12.1. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto
ou que realizou vistoria no local da prestação do serviço, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da
IN SEGES/ MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
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futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, na forma do Anexo VI
deste Edital.
9.12.2. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
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10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, ou outro prazo definido pelo Pregoeiro, via chat, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal (com CPF).
10.1.2.apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
10.1.3.conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.1.4.conter o endereço da empresa, telefone(s) e e-mail para contato.
10.1.5.apresentar demais documentos comprobatórios porventura solicitados pelo pregoeiro.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

11 DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30
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(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo
de Referência.
15 DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou
da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que:
15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual.
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15.5. Previamente à contratação a Administração realizará 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, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.
15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de
preços.
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

19 DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
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19.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital

20 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA― BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO
20.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da ContaDepósito Vinculada – bloqueada para movimentação a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n.
5/2017 são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a)

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b)

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

c)

apresentar documentação falsa;

d)

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

f)

não mantiver a proposta;

g)

cometer fraude fiscal;

h)

comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
21.4.2.Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
21.4.3.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;
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21.4.4.Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste
Edital.
21.4.5.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;
21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.6. 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.
21.7. 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.
21.8. 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.
21.9. 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.
21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.11. 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.
21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
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22 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoes.jgw@ifsc.edu.br, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua dos Imigrantes, 445, Rau, Jaraguá do Sul, CEP
89.254-430.
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
Edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://sig.ifsc.edu.br/public/listaEditais.do?tipo=1&aba=p-comunicados, e também poderão ser lidos
e/ou obtidos no endereço do Setor de Compras do Câmpus Jaraguá do Sul - Rau situado na Rua dos
Imigrantes, 445, Rau, Jaraguá do Sul, CEP 89254-430 ou e-mail: licitacoes.jgw@ifsc.edu.br, nos dias úteis,
no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;
23.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
23.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
23.12.3. ANEXO III – Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a
União;
23.12.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;
23.12.5. ANEXO V - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto
(conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017)
23.12.6. ANEXO VI – Modelo de Termo de Vistoria;
23.12.7. ANEXO VII – Minuta do Termo de Autorização Referente à Conta-Depósito vinculada (Anexo
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XII da IN 05/2017 SEGES/MPDG)
23.12.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administração Pública;
23.12.9. ANEXO IX – Modelo de Instrumento de Medição de Resultado – IMR
23.12.10. ANEXO X – Dados para cadastramento da empresa.
23.12.11. ANEXO XI – Declaração do Simples Nacional (IN RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012)

Florianópolis, 01 de junho de 2022.

__________________________________
Aloisio Silva Junior
Pró-reitor de Administração do IFSC
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ANEXO I – DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)
IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 21121/2022
(Processo Administrativo n.° 23292.018837/2022-97)
1 DO OBJETO
1.1. Contratação de Serviços de vigilância desarmada, para o Câmpus Jaraguá do Sul-RAU do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

GRUPO 1
ITEM

UNID

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
MÁXIMO

VALOR MÁXIMO
ANUAL R$

MENSAL R$
1

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das

R$ 11.374,48

R$ 136.493,76

R$ 13.278,00

R$ 159.336,00

06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica
para comprovação efetiva da realização das rondas e
03 rádios comunicadores.
2

Serviço

12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de
Jaraguá do Sul. Postos noturnos. Escala 12/36 das
18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica
para comprovação efetiva da realização das rondas e
03 rádios comunicadores
VALOR TOTAL ANUAL

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de vigilância desarmada.
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1.3. Os quantitativos e respectivas descrições dos itens são os discriminados na tabela acima
1.4. Os serviços deverão ser executados de acordo com o descrito no item 1.1, nos seguintes
endereços:
CÂMPUS

ENDEREÇO
Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

do Sul; Fone: (47) 3276-9600.

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Os serviços a serem executados serão o de prestação de serviço de vigilância desarmada para
Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC.
2.2. A lei nº 8.666/93 e alterações contemplam esses serviços que, por sua natureza, são necessárias
ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas atividades. Os
serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, são de natureza necessária e,
portanto, devem ser executados de forma contínua para que não venha comprometer a ordem e
causar prejuízos para a Administração.
2.3. Por sua vez, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, instituiu a seguinte norma:
2.3.1. Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
públicas

e

das

sociedades

de

economia

mista

controladas

pela

União.

Art. 2º Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta
mediante contratação.
Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, os serviços:
I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle;
II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;
III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços
públicos e de aplicação de sanção; e
IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
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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.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do
caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de
responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para
o contratado.
§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento
relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.
2.4. Conforme a regulamentação legal acima, os cargos extintos são passivos de serem objeto de
execução indireta.
2.5. A contratação será efetuada através de licitação, na modalidade pregão eletrônico, com menor
preço anual por item, atendendo ao disposto nas leis nº 10.520/2202 e 8.666/93, decreto nº
10.024/19, IN nº 05/2017 da SLTI e suas alterações, e demais legislações pertinentes.
2.6. Sobre a modalidade de licitação definida é o que determina o disposto no Decreto nº
10.024/2019.
2.7. Esclarecemos que os serviços estão sendo executados pelo contrato 057/20206 e que
completam o prazo de sua vigência em Agosto de 2022, e considerando que a atual empresa optou
pela não renovação do contrato, devendo ser realizada nova licitação, conforme prevê o inciso II do
artigo 57 da Lei 8.666/93.
2.8. O Campus Jaraguá do Sul-Rau atua nos 3 turnos de ensino (manhã, tarde e noite), necessitando
do serviço de vigilância desarmada 24 horas por dia. Além de contar com diversos laboratórios de
máquinas, equipamentos e microcomputadores, que tornam o serviço fundamental para a vigilância
das áreas externas do Campus.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Contratação de Serviços de Vigilância desarmada, diurna e noturna, para o Campus Jaraguá do
Sul-Rau do IFSC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento,
pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.
4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
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
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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. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. serviço continuado, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva;
5.1.2. A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a
alocação, pela contratada, de mão de obra capacitada e certificada para desempenhar
as atividades de acordo com a legislação vigente. As instruções, normas ou
procedimentos serão emitidos exclusivamente pela Administração do IFSC ou por
pessoas por ele designada para:
5.1.2.1. garantir a integridade física dos servidores do IFSC, decorrente da ação de
terceiros ou de pessoas da própria instituição, a qualquer hora, no âmbito de
trabalho;
5.1.2.2. assegurar a integridade do acervo patrimonial do IFSC, não permitindo a sua
depredação, violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem
em danos ao patrimônio;
5.1.2.3. racionar os dispositivos de segurança em casos de incêndio e ou qualquer fato,
ocorrência ou fenômeno que coloquem em risco os servidores, os serviços, o
patrimônio e a instituição como um todo, dando imediato conhecimento à
Administração.
5.1.2.4. utilizar os pontos de controle de ronda com as frequências estabelecidas pela
Direção do Câmpus.
5.1.3. A atividade do vigilante será coordenada pelo Supervisor da Empresa que, por sua vez,
receberá instruções da CONTRATANTE por intermédio do Fiscal do Contrato, designado
pela Direção do Câmpus do IFSC;
5.1.4. O vigilante deverá cumprir fielmente as atribuições descritas a seguir, sem prejuízo de
outras responsabilidades previstas em norma específica:
5.1.4.1. proibir o ingresso de pessoas, vendedores, pedintes, angariadores de donativos,
ambulantes e assemelhados às instalações, e quaisquer atividades as quais julgar
suspeitas, sem que estes sejam devidos e previamente autorizados pela
CONTRATANTE;
5.1.4.2. proibir qualquer aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao
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Fiscal do Contrato, no caso de desobediência;
5.1.4.3. proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações,
que implique ou ofereça risco à segurança das instalações ou comprometa o
regular andamento dos serviços contratados;
5.1.4.4.

executar

a(s)

ronda(s)

diária(s),

conforme

orientação

recebida

da

CONTRATANTE, verificando todas as dependências e instalações do IFSC
adotando, quando requerido, as providências necessárias para o correto
desempenho das suas funções e responsabilidades e, com as frequências
estabelecidas pela Direção do Câmpus, registradas por caneta eletrônica.
5.1.4.5. assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado e com aparência
pessoal adequada ao exercício da função, devendo estar, pelo menos, 10 (dez)
minutos antes no local de trabalho e de posse de acessórios, tais como: lápis ou
caneta, bloco de papel e outros específicos ao desempenho do trabalho,
principalmente o livro de ocorrência;
5.1.4.6. receber de maneira polida e educada a clientela, informando-a e orientando-a
sempre que solicitado, dirigindo-a, rapidamente, ao local pretendido;
5.1.4.7. manter-se no Posto de trabalho, não devendo se afastar dos seus afazeres, para
atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
5.1.4.8. verificar, diariamente, portas e janelas, constatando se estão devidamente
fechadas;
5.1.4.9. verificar, diariamente, se os aparelhos elétricos estão desligados, salvo aqueles
para os quais haja instruções em contrário;
5.1.4.10. registrar, diariamente, a permanência de pessoas no Câmpus, fora do horário
de expediente;
5.1.4.11. deixar iluminada, nos pontos pré-determinados, áreas físicas do IFSC,
verificando, diariamente, se as demais luzes do IFSC estão apagadas, na forma e
condições estabelecidas pela CONTRATANTE;
5.1.4.12. verificar por ocasião de cada vistoria regular no IFSC, a existência de objeto(s)
abandonado(s) (pacotes, embrulhos, etc) e, uma vez considerado (s) suspeito (s),
adotar as providências preventivas de segurança, recomendadas pela norma
estabelecida para a espécie;
5.1.4.13. efetuar vistoria no IFSC quando da troca de turnos, acompanhado de seu
substituto, comunicando-lhe quaisquer irregularidades ocorridas, as quais deverão
ser anotadas em formulário próprio, antes de proceder à entrega das chaves que
lhe tenham sido confiadas;
5.1.4.14. impedir a saída de volumes e/ou materiais, em todo e qualquer acesso das
instalações, sem a devida autorização;
5.1.4.15. proceder a identificação e registro da entrada de qualquer servidor nas
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dependências do IFSC, quando o procedimento ocorrer fora do horário de
expediente, exigindo a expressa autorização para o ingresso, tudo de acordo com
as normas de segurança interna;
5.1.4.16. não permitir, sob nenhuma hipótese ou alegação, a entrada de qualquer pessoa
em traje incompatível com o ambiente de trabalho, para cuja ocorrência deverá ser
acionado o Supervisor da Segurança, salvo quando ficar caracterizada situação de
emergência, com potencial risco de vida e reconhecida necessidade de pronto
atendimento/socorro médico;
5.1.4.17. não permitir, nas dependências do IFSC e sob nenhuma hipótese, o acesso de
animais, qualquer que seja a espécie, sem a autorização expressa da autoridade
competente;
5.1.4.18. não permitir a entrada de qualquer pessoa que apresente situação de
embriaguez, sob o efeito de droga, narcótico ou que apresente condição de visível
instabilidade emocional, situação que deverá ser submetida à apreciação do
Supervisor da Segurança, quando então avaliará a possibilidade de acesso ou o
imediato encaminhamento para avaliação policial ou médica, se for o caso;
5.1.4.19. não permitir a entrada de quaisquer materiais tóxicos, poluentes, corrosivos ou
outros nocivos à saúde, sem antes submetê-los à apreciação do responsável pela
Segurança;
5.1.4.20. não permitir a entrada de embrulho(s), volume(s), pacote(s), mala(s), bolsa(s),
sacola(s) ou outro(s) assemelhado(s), nos casos em que o portador ofereça
resistência em discriminar e, se necessário, exibir o conteúdo do(s) mesmo(s);
5.1.4.21. abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias aos objetivos
avançados em Contrato, especial e principalmente durante o horário em que
estiver prestando os serviços;
5.1.4.22. informar a Administração, de forma imediata e em qualquer circunstância, a
constatação de atitude suspeita observada nas dependências do IFSC.
5.1.4.23. nos campus onde há o monitoramento eletrônico por circuito fechado de tv,
poderá a Administração deslocar um ou mais vigilantes para ficar total ou
parcialmente dedicado ao monitoramento das câmeras com vistas a impedir o
acesso de pessoas ou coisas alheias ao interior das dependências do campus
com o intuito de preservar o patrimônio público e a integridade dos servidores e
alunos do IFSC e demais situações de suspeita ou risco.
5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração
do contrato.
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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;
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 A LICITAÇÃO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.
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7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
7.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
7.3.1. Em nenhuma hipótese o licitante 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 licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
8 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1.Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
8.1.1. Para a prestação de serviço de Vigilância Desarmada serão considerados o total de
02 postos de trabalho 12/36 hrs, de segunda-feira a domingo.
8.2. A prestação dos serviços de Vigilância desarmada para Campus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC
nos locais fixados pela administração, envolve a alocação, pela contratada, de mão de obra
capacitada e qualificada para desempenhar as atividades de acordo com a legislação vigente e
descritas no item 1.1 deste Termo de Referência e apresentada na proposta de preços. As
instruções, normas e procedimentos serão emitidos exclusivamente pela administração do IFSC ou
por pessoas por ele designada, devendo a contratada executar no mínimo as atividades
apresentadas e com as frequências apresentadas;
8.3. A carga horária de execução dos serviços será de escalas 12/36 semanais de segunda-feira a
domingo, nos horários e escalas definidos pela Administração do Câmpus.
8.4. Havendo necessidade, o horário de execução das atividades poderá ser alterado, através de
comunicação formal, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
8.5. Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos
estabelecidos na convenção coletiva de trabalho celebrada entre o sindicato da categoria e o
patronal.
8.6. O valor das tarifas de vales-transporte, para compor a planilha de formação de preços, devem ser
as estabelecidas nos decretos de cada município ou resolução do DETER para os casos de
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transporte intermunicipal.
8.7. A execução dos serviços será indicada no termo de Contrato dentro do prazo da validade da
proposta da contratada.
8.8. A empresa deverá esta apta, a qualquer momento após homologação do processo licitatório,
obedecidos os prazos para assinatura do contrato, a inciar os serviços contratados
8.9. Quando do início dos serviços, a empresa DEVERÁ ter no seu quadro de Colaboradores,
profissional com as características solicitadas neste TERMO.
9 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades
abaixo, promovendo sua substituição quando necessário:
9.2. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, sempre que necessário, todo o
equipamento de proteção individual (EPI) e acessórios que proteja a saúde e integridade física do
trabalhador.
9.3. Caberá à CONTRATADA orientar seus empregados quanto ao uso correto dos equipamentos de
proteção individual, bem como tornar seu uso obrigatório
9.4. Segue abaixo a lista de equipamentos e materiais e suas respectivas quantidades estimadas:
EQUIPAMENTOS
ITEM

VIDA ÚTIL MESES

QUANTIDADE

a) RÁDIO COMUNICADOR – KIT 4

60

01

120

02

120

15

120

01

APARELHOS
b)

CANETA

ELETRÔNICA

PARA

VERIFICAÇÃO

DOS

PONTOS/BOTONS ELETRÔNICOS
c)PONTOS/BOTONS

ELETRÔNICOS

PARA FIXAÇÃO NOS LOCAIS DE
RONDA
d) RELÓGIO PONTO BIOMETRIA

MATERIAIS
ITEM

VIDA ÚTIL MESES

QUANTIDADE

a) TONFA

60

02

b) GUARDA-CHUVA

60

02
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9.5. Os custos referentes aos materiais e equipamentos/utensílios constarão como item específico da
planilha de composição dos custos e formação de preços, devendo ser elaborada relação, contendo
as especificações descritas na tabela do item 9.4, que comporá o valor total (anual) da proposta da
Empresa.
9.6. Os equipamentos e/ou materiais permanentes serão de propriedade da empresa e deverão ser
disponibilizados para a prestação dos serviços, sendo os custos expressados na planilha e custos e
formação de preços por meio do valor de depreciação.
9.7. O custo desses equipamentos e materiais a ser incorporado na planilha, deve considerar que
esses insumos são de propriedade da empresa contratada e que, após o encerramento do contrato
serão retirados. Desse modo, para o cálculo desse custo deve ser considerado o período de vida útil
dos equipamentos/materiais.
9.8. Portanto, a Administração não paga o preço integral de eventual equipamento à empresa
contratada, mas somente o custo da depreciação desse bem durante a vigência do contrato.
9.9. Para o cálculo da depreciação de equipamentos, será adotado a vida útil conforme planilha
sugerida. Assim, Depreciação Mensal = [Valor total dos equipamentos / vida útil em meses].
9.10. Para o cálculo do custo de materiais, será adotado a vida útil de 60 meses.
10 UNIFORMES
10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as
estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o
disposto nos itens seguintes:
10.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:
UNIFORME DE VERÃO (CONJUNTO):
PEÇAS

QUANTIDADE MÍNIMA SEMESTRAL

Sapatos/Coturno – 1 par
Camiseta de manga curta
Calça comprida

2
3
2

Meia em algodão kit com 3 pares
Boné

1
2

UNIFORME DE INVERNO (CONJUNTO):
PEÇAS

QUANTIDADE MÍNIMA SEMESTRAL

Sapatos/Coturno – 1 par
Camiseta de manga curta
Camiseta de manga longa
Calça comprida

2
2
3
2

Blusa de lã ou de acordo com os

2
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padrões de uniforme da empresa
Meia em algodão kit com 3 pares

1

10.3. A Contratada deverá fornecer conjuntos completos ao empregado no início da execução do
contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses,
conforme estação, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de
apresentação;
10.3.1. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a
situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;
10.3.2. Nos meses de verão, devido às altas temperaturas registradas nesta época do ano,
deverá ser fornecido aos empregados roupas de material leve, arejado e de cor clara
com o intuito de preservar a saúde e o bem-estar dos colaboradores da empresa e
consequentemente a qualidade dos serviços prestados.
10.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, contendo quantidade, descrição, data do
recebimento, tamanho e assinatura do funcionário, cuja cópia, devidamente acompanhada do original
para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. 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;
11.2.1.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);
11.2.2.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);
11.3. 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;
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
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11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.6.1. 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;
11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. 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
11.6.4. 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.
11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;
11.11. 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.
11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
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.

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
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pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.6. 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;
12.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo
de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
12.8. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme
alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:
12.8.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;
12.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e
12.8.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços;
12.8.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
12.9. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que
se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.
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12.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o
vale transporte.
12.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
12.11.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
12.11.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
12.11.3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
12.11.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
12.11.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
12.12. Substituir, no prazo de 03 (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;
12.13. 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 à Contratante;
12.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, 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.
12.14. 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.
12.15. 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
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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.
12.15.1. 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.
12.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no
turno imediatamente subsequente;
12.17. 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 Termo de Referência;
12.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
12.19. 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;
12.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
12.20.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
12.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;
12.20.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
12.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
12.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
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obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos
salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
12.22.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
12.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
12.23. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante
para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
12.24. 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;
12.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
12.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas
no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
12.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II
e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
12.28.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do
ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de
vedação.
12.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
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como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.30. 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.
12.31. 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 serviço.
12.32. 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.
12.33. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
12.34. 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 Termo de
Referência, no prazo determinado.
12.35. 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.
12.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer
mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de
Referência.
12.37. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
12.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
12.39. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12.40. 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:
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12.40.1. 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;
12.40.2. 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.
12.41. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.
12.42. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal com controle
de ponto efetivo, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PONTO ESCRITO.
12.42.1. 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.
12.43. As empresas contratadas deverão apresentar à Contratante o Termo de Quitação Geral Anual
de obrigações trabalhistas, firmado perante o sindicato dos empregados da categoria, nos termos do
Art. 507-B da CLT, LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017.
12.43.1. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele
constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas
nele especificadas.
13 DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. 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.
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15 O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. 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.
15.2.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem
por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço
contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de
contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao
objeto.
15.4. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato,
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de
acordo com as seguintes disposições:
I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos
preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente
ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que
envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de
sanções, extinção do contrato, dentre outros;
II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo
e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;
III – Fiscalização Administrativa:

é o acompanhamento dos aspectos administrativos da

execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente
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em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;
e
V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por
pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da
prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela
contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos
qualitativos do objeto. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou
entidade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais
setoriais.
15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
15.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se
em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
15.7. 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):
15.7.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:
15.7.1.1. 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;
15.7.1.2. 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; e
15.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que
prestarão os serviços.
15.7.2. 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
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(SICAF):
15.7.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);
15.7.2.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
15.7.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
15.7.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
15.7.2.5. entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:
15.7.2.6. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
15.7.2.7. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;
15.7.2.8. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de
depósitos bancários;
15.7.2.9. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, 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
15.7.2.10. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato
15.7.3. 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:
15.7.3.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
15.7.3.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
15.7.3.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;
15.7.3.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
15.8. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá
encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
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comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados
alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
15.8.1. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato
dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
15.8.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item,
será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de
negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
15.8.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do
cumprimento das obrigações previstas neste item.
15.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as
respectivas organizações.
15.10. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no subitem 15.6.1 acima deverão ser apresentados.
15.11. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de
30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente
15.12. 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).
15.13. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais
ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
15.14. 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.
15.15. 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 a incapacidade de correção.
15.16.Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à
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CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situação seja regularizada.
15.16.1. 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.
15.16.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
15.16.3. 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.
15.17. 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.
15.18. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as
seguintes diretrizes:
15.18.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
15.18.1.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços,
com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função
exercida,

salário,

adicionais,

gratificações,

benefícios

recebidos,

sua

especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de
trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
15.18.1.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a
fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com
as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;
15.18.1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;
15.18.1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);
15.18.1.5. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a
CONTRATADA;
15.18.1.6. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
15.18.1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a
seguinte documentação:
15.18.1.8. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;
15.18.1.9. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;
15.18.1.10. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão
os serviços; e
15.18.1.11. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
15.18.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
15.18.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze
por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação
do serviço;
15.18.2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
15.18.2.3.Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso
esses documentos não estejam regularizados no SICAF;
15.18.2.4. Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.
15.18.3. Fiscalização diária:
15.18.3.1. Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos
terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da
empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas
aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.
15.18.3.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a
negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez
que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.
15.18.3.3. Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados
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terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão
cumprindo a jornada de trabalho.
15.19. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação
relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.
15.19.1. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato,
inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
15.20. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta
do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em
seus nomes.
15.20.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.
15.21. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:
15.21.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;
15.21.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador a CONTRATANTE;
15.21.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos
bancários; e
15.21.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado.
15.22. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto em anexo a este edital, ou
outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:
15.22.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
15.22.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
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15.22.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para
a avaliação da prestação dos serviços.
15.23. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.24. 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.
15.25. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.26. 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.
15.27. 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 no ato convocatório.
15.28. 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.
15.29. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.30. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
15.31. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.32. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.33. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
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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.
15.34. 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.
15.35. 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.
15.35.1. 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.
15.35.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
15.35.3. 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.
15.36. 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.
15.37. A fiscalização de que trata este tópico 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.
15.38. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
15.39. A fiscalização de que trata este Termo de Referência 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
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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 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
16.1. A avaliação da execução do objeto dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto
utilizando o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo IX
do edital deste certame devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:
16.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou
16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
16.2.

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;
16.2.1. Verificado o descumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, o fiscal do
contrato determinará a adequação do pagamento de acordo com os descontos
estabelecidos;
16.2.2. Para os descontos previstos no Instrumento de Medição de Resultado, através de
adequação do pagamento, não será necessária a abertura de Processo Administrativo
Sancionador.
16.3. Mensalmente será encaminhado o Instrumento de Medição de Resultado para ciência da
Contratada.
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. 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.
16.7. Haverá glosa na nota fiscal a ser paga, do valor global pago a título de vale-transporte em
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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.
16.7.1. 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
16.8. 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.
16.8.1. 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:
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
17 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos
termos abaixo, devendo ser emitida no mês seguinte ao da prestação dos serviços.
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17.2. 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;
17.3. 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.
17.3.1. 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.
17.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal,
17.4.1. 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.
17.4.2. 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.
17.4.3. 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.
17.4.3.1. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal
administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo
relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;
17.4.4. 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.
17.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
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circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
17.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório
no dia do esgotamento do prazo.
17.6. 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 as seguintes diretrizes:
17.6.1. 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;
17.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
17.6.3. 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), ou instrumento substituto.
17.7. 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).
17.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações

constantes

neste

Termo

de

Referência

e

na

proposta,

devendo

ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
18 DO PAGAMENTO
18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme
este Termo de Referência, devendo ser emitida no mês seguinte ao da prestação dos serviços.
18.2. 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.
18.2.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
18.2.1.1. não produziu os resultados acordados;
18.2.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
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qualidade mínima exigida;
18.2.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.3.1. 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, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.4. 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:
18.4.1. o prazo de validade;
18.4.2. a data da emissão;
18.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
18.4.4. o período de prestação dos serviços;
18.4.5. o valor a pagar; e
18.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
18.5. 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;
18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.7. 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.
18.8. 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
18.9. 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.
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18.10. 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.
18.10.1. 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.
18.11. 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, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26
de abril de 2018.
18.12. 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.
18.13. 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.
18.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
18.15. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no
primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.
18.15.1.Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo
equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o
prazo total de vigência contratual.
18.15.2.A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em
termo aditivo.
18.15.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser
mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante
esclarecer a metodologia de cálculo adotada.
18.16. A Contratante providenciará o desconto na fatura 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
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Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.
18.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
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:

I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
19.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da
Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as
estabelecidas neste Termo de Referência.
19.2. 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.
19.2.1. 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.
19.3. 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 conta-depósito
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.
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19.4. 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 Conta-Depósito
Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
19.4.1. Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições:
19.4.1.1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
19.4.1.2. 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;
19.4.1.3. 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
19.4.1.4. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
19.5. 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:
19.5.1. 13º (décimo terceiro) salário;
19.5.2. Férias e um terço constitucional de férias;
19.5.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
19.5.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
19.6. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII
da IN SEGES/MP n. 5/2017.
19.7. 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.
19.8. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
19.9. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital 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.
19.10. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da contaInstituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
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depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
19.11. 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.
19.11.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento.
19.11.2. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será
expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na contadepósito 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.
19.11.3. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.
19.11.4. 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.
19.12. 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.

20 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)
20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
20.2. Após o interregno de 12 (doze) meses, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais
poderão ser repactuados.
20.3. 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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20.4. 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
20.5. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contado na forma apresentada
no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017.
20.6. 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.
20.7. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado:
20.7.1. 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;
20.7.2. 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;
20.7.3. 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
constante do Edital.
20.8. 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.
20.9. 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.
20.10. 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:
20.10.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
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decorrentes de mão de obra;
20.10.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público
(tarifa);
20.10.3. 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;
20.11. 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.
20.12. 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.
20.13. 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.
20.14. A CONTRATANTE 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.
20.15. 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.
20.16. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado
(insumos não decorrentes da mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento pelo IPCA, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de
1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
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V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;
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;
20.16.1. 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.
20.16.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo.
20.16.3. 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.
20.16.4. 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.
20.16.5. 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.
20.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
20.17.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
20.17.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
20.17.3. 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.
20.18. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
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20.19. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
20.20. 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.
20.21. 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.
20.22. 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 GARANTIA DA EXECUÇÃO
21.1. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogação.
21.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
21.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
21.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
21.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
21.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
21.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
21.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
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21.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
21.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
21.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
21.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
21.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
21.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
21.10.Será considerada extinta a garantia:
21.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
21.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
21.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
21.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste TR.
21.13. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao
FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação
que rege a matéria.
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21.14. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho
21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos
termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.
22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
22.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
22.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
22.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
22.1.5. cometer fraude fiscal.
22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
22.2.1. 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;
22.2.2. Multa de:
22.2.2.1. 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 não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
22.2.2.2. 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;
22.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
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22.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
22.2.2.5. 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;
22.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
22.2.3. 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;
22.2.4. 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.
22.2.5. 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;
22.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
22.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas
1 e 2:
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
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Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de
1

causar dano físico, lesão corporal ou

05

conseqüências letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
2

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por

04

dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualificação para
3

executar os serviços contratados, por empregado

03

e por dia;

4

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

02

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
5

durante o expediente, sem a anuência prévia do

03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
6

a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e

01

por dia;
7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por
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ocorrência;
Substituir empregado que se conduza de modo
8

inconveniente ou não atenda às necessidades do

01

serviço, por funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

9

após reincidência formalmente notificada pelo

03

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato

10

os prepostos previstos no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionários
11

conforme previsto na relação de obrigações da

01

CONTRATADA

22.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
22.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
22.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
22.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
22.7. 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.
22.8. 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.
22.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
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licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Código Civil.
22.10. 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.
22.11. 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.
22.12. 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.
22.13. 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.
22.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
23.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
23.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital.
23.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão conforme os
determinados em edital.
23.4. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global.
23.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
23.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

24 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
24.1. O custo estimado da contratação é o previsto no item 1.1 deste Termo de Referência, pelo valor
global máximo.
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24.2. Tal valor foi obtido a partir de Planilha de Formação de Preços, conforme Instrução Normativa
SEGES/MP N. 5/2017
25 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
25.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato
ou instrumento equivalente.

Jaraguá do Sul, 02 de junho de 2022.

Elaborado por:
Julio Cesar Leiva Filho
Administrador

Aprovado por:
Loiraci Carvalho Ribeiro
Chefe do Departamento de Administração
Campus Jaraguá do Sul – Rau
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Estudo Técnico Preliminar

Apêndice do Anexo I

Estudo Técnico Preliminar
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.018837/2022-97

2. Descrição da necessidade
PREGÃO Nº.: 21121/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO IFSC

O serviço a ser executado será o de prestação de serviço de vigilância, para manutenção da segurança, ordem e
guarda dos equipamentos necessários para a realização das atividades administrativas e pedagógicas do Campus
do IF-SC.
Esclarecemos que os serviços estão sendo executados pelo contrato 057/2020 e que completam o prazo de sua
vigência em Agosto de 2022, e considerando que a atual empresa optou pela não renovação do contrato, devendo
ser realizada nova licitação, conforme prevê o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Departamento de Administração

Responsável
Loiraci Ribeiro Carvalho

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Poderão participar deste Pregão 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 participar desta licitação os interessados:
1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746 /2014TCU-Plenário).
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REQUISITO ESPECÍFICOS
A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a alocação, pela contratada,
de mão de obra capacitada e certificada para desempenhar as atividades de acordo com a legislação vigente. As
instruções, normas ou procedimentos serão emitidos exclusivamente pela Administração do IFSC ou por pessoas
por ele designada para:
a) Garantir a integridade física dos servidores do IFSC, decorrente da ação de terceiros ou de pessoas da própria
instituição, a qualquer hora, no âmbito de trabalho;
b) Assegurar a integridade do acervo patrimonial do IFSC, não permitindo a sua depredação, violação, evasão,
apropriação indébita e outras ações que redundem em danos ao patrimônio;
c) Acionar os dispositivos de segurança em casos de incêndio e ou qualquer fato, ocorrência ou fenômeno que
coloquem em risco os servidores, os serviços, o patrimônio e a instituição como um todo, dando imediato
conhecimento à Administração.
d) Utilizar os pontos de controle de ronda com as frequências estabelecidas pela Direção de cada Câmpus.
A atividade do vigilante será coordenada pelo Supervisor da Empresa que, por sua vez, receberá instruções da
CONTRATANTE por intermédio do Fiscal do Contrato, designado pela Direção do Câmpus do IFSC;
Os demais requisitos para esta contratação são aqueles que estão descritos no detalhamento do(s) item(ns) do
Quadro de especificações mínimas, anexo do termo de referência.

5. Levantamento de Mercado
Os itens da presente licitação se tratam de serviços que serão auxiliares para formar e qualificar profissionais no âmbito da
educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita
articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para
a educação continuada. Desta forma, é necessário promover periodicamente licitações para aquisição de bens/prestação de
serviços que são de essenciais para o funcionamento do IFSC, tanto para sala de aula como para administrativo. Assim, se faz
desnecessária a pesquisa de mercado para aquisição destes serviços essenciais e comuns, uma vez que não existem soluções
substitutas.

6. Descrição da solução como um todo
Contratação de Serviços de Vigilância diurna e noturna, para o Campus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, minuciosamente descritas a seguir:

GRUPO 01

GRUPO

ITEM
UNID QTDE
/GRUPO

01

SERV 12

ESPECIFICAÇÕES

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Posto diurno. Escala 12/36 das 06h00 as 18h00
com 07 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização das
rondas e 04 rádios comunicadores.

01
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02

SERV 12

01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do
IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul. Postos noturnos. Escala 12/36 das 18h00 as
06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da realização
das rondas e 04 rádios comunicadores.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item

Especificação do Item

Requisição

Unid.

Marca

Proposta

Quant. Valor Unit.

Total

SERVIÇO

--

--

12

--

Unidade
Unidade Gestora

1

3703001000056 - CATMAT: 0

--

--

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO DIURNO -CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO
IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul.
Posto diurno. Escala 12/36 das 06h00 as 18h00 com 07 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da
realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022

2

11003601

3703001000057 - CATMAT: 0

COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU

12

SERVIÇO

12

--

--

--

--

--

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 01 POSTO NOTURNO - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU DO
IFSC
01 posto. Serviço de vigilância desarmada para o Campus Jaraguá do Sul-RAU do IFSC, na cidade de Jaraguá do Sul.
Posto noturno. Escala 12/36 das18h00 as 06h00 com 10 pontos de caneta eletrônica para comprovação efetiva da
realização das rondas e 04 rádios comunicadores.
3210/2022

11003601

COORDENADORIA DE COMPRAS - RAU

12

8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 295.829,76
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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 preço para contratações,
anexo ao edital.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
Trata-se de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra. Justifica-se assim o não parcelamento da
solução ora adotada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja
atingido

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO
Objetivos Estratégicos C2 - Desenvolver uma organização saudável para o trabalho: Desenvolver um ambiente de trabalho
saudável em que todos colaboram para o processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar
de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho.
P11 Garantir infraestrutura física do Câmpus

ALINHAMENTO AO PAC 2022 - Está previsto no nosso Plano Anual de Contração:
7602

SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA

Serviço

PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO

Campus Jaraguá
do Sul - Rau

12. Resultados Pretendidos
Desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas com serviços que atendam a demanda institucional, alinhado aos
objetivos estratégicos do IFSC, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento
dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.
Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços de vigilância com padrões de qualidade, eficiência,
sustentabilidade e produtividade mínima atentidos;
Atender a preceitos legais e orientações vigentes, sobretudo no que trata a IN 05/2017 -MPOG e o Decreto 9.507/2018;
Alinhar o planejamento esperado da contratação com a análise adequada das propostas no momento da licitação quanto aos
fatores pretendidos, ponderando os recursos envolvidos para a seleção da proposta mais vantajosa e consequentemente uma
contratação eficiente;
Evitar invasões no IFSC nos períodos diurnos e noturnos; e com isso, assegurar um ambiente de ensino e trabalho agradável à
boa execução das atividades institucionais para a prestação do serviço público com qualidade e excelência e;
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Contribuir para a adequada preservação do patrimônio público, com conservação da estrutura física da instituição através da
vigilância constante para minimizar os impactos da depredação ou furto evitando perdas patrimoniais com roubos ou vandalismo.

13. Providências a serem Adotadas
Todas as providências a serem adotadas nos processos licitatórios do IFSC já estão mapeadas e descritas nos documentos
norteadores do órgão, sua previsão consta dos modelos de processo licitatório, e a adoção consolidada pela equipe, de forma que
não se aplica o preenchimento deste campo.

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;
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.
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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
Declaramos ser favoráveis ao prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos
objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante. O estudo preliminar da contratação, bem como a explícita
necessidade desta aquisição, demonstra a importância dessa contratação, que é indispensável ao adequado funcionamento da
instituição, evitando a descontinuidade dos serviços pelo término da vigência do contrato atual, o que pode até mesmo
comprometer o adequado funcionamento do órgão e suas atividades e afetar negativamente a manutenção e preservação do
patrimônio público. Assim, analisa-se essa contratação/aquisição como viável e essencial à instituição, sendo previsto no
planejamento orçamentário do órgão os devidos recursos envolvidos e observados os procedimentos para acompanhamento e
fiscalização do contrato, bem como existem empresas no mercado que podem atender os requisitos da contratação, condicionado
ao atendimento dos preceitos estabelecidos pela contratante

16. Responsáveis
Declaro viável a contratação do serviço de vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC.
Assinado digitalmente por JULIO CESAR
LEIVA FILHO:00976013908
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=JULIO CESAR LEIVA FILHO:
00976013908
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.06.03 08:01:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

JULIO
CESAR
LEIVA FILHO:
00976013908

JULIO CESAR LEIVA FILHO
Administrador

Declaro viável a contratação do serviço de vigilância desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul-Rau do IFSC.

LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
Chefe do Departamento de Administração
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ANEXO II – DO EDITAL
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE
OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Processo nº 23292.018837/2022-97

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO,

POR

INTERMÉDIO

DO

(A)

......................................................... E A EMPRESA
.............................................................

A União, por intermédio do(a) .................................... (órgão ou entidade pública), com sede no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no
CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e
nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de .....
de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a)
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. 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 do Pregão nº ........../20...., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de Vigilância, que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
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1.3. Objeto da contratação:
ITEM
(SERVIÇO
)

LOCAL DE

QTDN

HORÁRIO/

CARGA

EXECUÇÃO

POSTOS

PERÍODO

HORÁRIA

VALORES

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, aplicável na hipótese em que a licitação
tenha sido dividida em itens ou grupos, devendo compatibilizar-se com as especificações dos
serviços estabelecidas no Termo de Referência e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na
proposta vencedora.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, 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:
a)

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;

b)

Seja Juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c)

Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

d)

Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;

e)

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

f)

Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

g)

Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício
financeiro, deverá ser indicado o crédito e respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso, bem como cada parcela da despesa relativa à parte
a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos
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ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura;
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.a.1.

Os custos não renováveis são aqueles itens da planilha 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,

devendo

o

órgão

contratante

esclarecer

a

metodologia de cálculo adotada.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$ XXX (XXXX), perfazendo o valor total de R$ XXX
(XXX).
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.
Nota explicativa: Caso se trate de contrato de valor estimativo, em que a própria demanda pelos
serviços é variável, cabe inserir o subitem 3.3 acima.
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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 20...., na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte
Programa de Trabalho
Elemento de Despesa
PI
Nº do Empenho
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), 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 Termo de Referência 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 Termo de
Referência, anexo deste Contrato.

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1.Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência, anexo do Edital.

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 Termo de Referência, anexo do Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
9.2. A CONTRATADA está ciente que as comunicações e intimações serão feitas
exclusivamente por endereço eletrônico. Devendo então manter seus dados cadastrais
válidos durante toda a vigência contratual.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1.
a)

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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;

b)
11.2.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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:

a)

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b)

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c)

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:
a)

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

b)

os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
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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.
a)

O CONTRATANTE poderá ainda:
nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

b)

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
a)

b)

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.

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/MPDG 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
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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
15.1.

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 Justiça Federal, Seção Judiciária de Florianópolis/SC 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 duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

NOME XXXXXXXX
Representante legal da CONTRATADA

REITOR(A) DO IFSC
CONTRATANTE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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ANEXO III – DO EDITAL
TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL ENTRE A UNIÃO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar
Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo
Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo ProcuradorGeral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª
Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja
ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação
pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto
próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os
atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º,
“(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter
excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma
estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra
terceirizada;
CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam
serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de
qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado,
o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho
(arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT
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na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;
CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª
sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os
Estados devem implementar políticas nos sentido de:
“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento
das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater
pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja
aplicada em todas as empresas.”
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a
MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de
mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor,
por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao
tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao
desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:
a) – Serviços de limpeza;
b) – Serviços de conservação;
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – Serviços de recepção;
e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia;
g) – Serviços de telefonia;
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
j) – Serviços de auxiliar de escritório;
k) – Serviços de auxiliar administrativo;
l) – Serviços de office boy (contínuo);
m) – Serviços de digitação;
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – Serviços de ascensorista;
q) – Serviços de enfermagem; e
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem
previsão legal.
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos
prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
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Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade
precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões
(inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio
de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos
seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de
esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem
ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de
trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e
sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às
cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação,
listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços
podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-deobra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados
pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua
homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais,
como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do
certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se
objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo
contrato.
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no
presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será
responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput,
sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a
UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o
Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes
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ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao
cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e
sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou
órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo
da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de
sua homologação judicial.
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente
acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em
relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco
vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput,
da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO
Sub-Procuradora-Regional da União –1ª Região Advogado da União
Testemunhas:
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE
REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
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ANEXO IV – DO EDITAL
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
RESUMO DA CONTRATAÇÃO
Pregão:
Processo:
Dia/mês/ano:

Hora:

02 - Composição de Preço
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU

Item

Valor por empregado

Empregados

Valor Posto

Valor mensal

Valor annual

Vigilância diurna

R$ 5.687,23

2

R$ 11.374,46

R$ 11.374,46

R$ 136.493,52

Vigilância noturna

R$ 6.639,01

2

R$ 13.278,02

R$ 13.278,02

R$ 159.336,24

R$ 24.652,48

R$ 295.829,76

TOTAL

2.1 - Número de pessoas
2.2 - Descriminação dos Serviços
Descrição detalhada:
Data da apresentação da proposta: //
Localidade/UF: Canoinhas/SC
Ano Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho:

2022/2023

Nº do Registro no MTE:

Entidade de classe:
Nº de meses de execução contratual: 12

03 - Declarações

04 - Validade da proposta comercial
4.1 - 100 dias (cem dias)

05 - Dados Bancários
Indicação do Banco:
Banco:
Agência:
Conta Correte:

06 - Informações complementares
Regime Tributário:

Lucro Real

Empresa faz parte do programa Empresa Cidadã:
Empresa é inscrita no Programa de Allimentação do Trabalhador (PAT)?:
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) preponderante:
Percentual do Fator Acidentário de Prevenção (FAP WEB):
Percentual Riscos Ambientais do Trabalho (RAT):

2
3%
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IFSC – CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA – POSTO DIURNO

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
D
E
F

Composição da Remuneração
Salário-Base = valor previsto na CCT da categoria
Adicional de Periculosidade = 30% sobre rubricas pertinentes
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida
Reflexo adicional noturno sobre DSR
Total

Planilha fase interna/Lucro Real/Lucro
Presumido/ SIMPLES
(%)

Valor (R$)

30,00%

R$ 1.664,83
R$ 499,45

R$ 2.164,28

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1

13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

(%)

Valor (R$)

A

13º (décimo terceiro) Salário = Obrigatória a cotação de 8,33% sobre o valor do Módulo 1 Composição da
Remuneração1, conforme Anexo XII da IN 5/17

8,33%

R$ 180,28

B

Adicional de Férias = Obrigatória a cotação de 3,025% sobre o valor do Módulo 1 Composição da Remuneração,
conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional = 12,10% = 9,075% + 3,025%). É vedada a cotação de Férias neste
Submódulo, em face de tratar-se de Conta Vinculada. O custo do empregado substituto, quando o titular gozar férias,
deverá ser previsto no Submódulo 4.1.A. Isso demonstra que a provisão de Férias neste Submódulo não teria finalidade, em
razão de que o pagamento do titular no seu mês de gozo de férias será feito pelo Módulo 1 Composição da Remuneração.

3,025%

R$ 65,47
R$ 245,75

(%)

Valor (R$)

20,00%
2,50%
3%
2,0000
1,50%
1,00%

39,80%

R$ 482,01
R$ 60,25
R$ 144,60
R$ 36,15
R$ 24,10
R$ 14,46
R$ 4,82
R$ 192,80
R$ 959,19

(%)

Valor (R$)

Total

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 =RAT x FAP
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS

0,60%
0,20%
8,00%

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

Benefícios Mensais e Diários

Transporte = (valor do transporte coletivo no município de prestação dos serviços x quantidade de passagens por dia por
R$ 3,94
30
empregado x quantidade dias do mês de recebimento) – (salário x 6%)
Auxílio-Refeição/Alimentação = [(15xVA)x(1-0,20)]
R$ 27,60
Seguro vida/Invalidez/Funeral = enviar comprovante
Adicional de Assiduidade = claúsula 11ª CCT 2022/2023 – sobre o total da remuneração
7,00%
Intrajornada = 1 hora normal com acréscimo de 50%, em caráter indenizatório sobre o salário base
Total

R$ 18,31
R$ 331,20
R$ 15,00
R$ 151,50
R$ 170,27
R$ 686,28

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
2.1
2.2
2.3

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 245,75
R$ 959,19
R$ 686,28
R$ 1.891,22
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Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3

Provisão para Rescisão

(%)

Valor (R$)

Aviso Prévio Indenizado Cálculo do valor = {(Rem/12)+ (13º/12) + (Férias/12) +(1/3 férias/12) x (30/30=1) x 5%

A

de rotatividade

B

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

8,00%

R$ 0,86

C

Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado = Obrigatória a cotação de
4% sobre o valor do Módulo 1 Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN Seges nº 5/2017

4,00%

R$ 86,57

D

Aviso Prévio Trabalhado = [(Rem/30)x7]/12 x 100% dos empregados demitidos ao final do contrato

E

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado

5,00%

100%

0,42%

1,94%

39,80%

Total

R$ 10,79

R$ 42,08
R$ 16,75
R$ 157,06

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 - VA - VT + MÓDULO 3 - exceto o Substituto na cobertura de
Férias e o Afastamento Maternidade, sendo que neste último a Rem e o 13º podem ser compensados pelo INSS, ambos com base de cálculo própria, conforme consta nesses itens de
custo.
BCCPA

R$ 3.863,05

4.1

Ausências Legais

A
B

Substituto na cobertura de Férias = Obrigatória a cotação de 9,075% sobre o valor do Módulo 1 Composição da
Remuneração, mais o percentual do Submódulo 2.2. sobre o cálculo anterior, conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias +
Adicional = 12,10% = 9,075% + 3,025%)
Substituto na cobertura de Ausências Legais = [(BCCPA/30) x 2,96 dias/12

C

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade = {[(BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = {[((MÓD1 + MÓD1 / 3) + % do SUB2.2 x (MÓD1 +

E

MÓD1 / 3)) x (4/12)] /12 } x 2% + [(SUB2.3 – VA – VT + MÓD3) x (4/12)] } x 2%

F

Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença = [(BCCPA)/30)x5dias]/12

G

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

(%)

Valor (R$)

9,075%

39,80%

2,96

0,82%

R$ 274,58
R$ 31,76

1,5%

0,02%

R$ 0,80

0,78%

0,03%

R$ 1,26

2,00%

R$ 5,53

1,39%

R$ 53,65

5

R$ 367,59

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
A

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

(%)

Valor (R$)

(%)

Valor (R$)

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
4.1
4.2

Custo de Reposição do Profissional Ausente
Substituto nas Ausências Legais
Substituto na Intrajornada
Total

R$ 367,59
R$ 367,59

Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A
B
C
D

Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)

(%)

Valor (R$)
R$ 151,40
R$ 0,80
R$ 7,97

Total

R$ 160,16
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos – percentual sugerido CGU
Lucro – percentual sugerido CGU
Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS – conforme orientação de preenchimento
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - 11.02 da LC 35/2003 Jaraguá do Sul
Total

(%)

Valor (R$)

6,00%
6,79%
5,65%
3,65%

R$ 284,42
R$ 341,18
R$ 321,32
R$ 207,58

2%

R$ 113,74
R$ 946,92

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

IN 5/2017 - ME - Art. 6º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.

(%)

Valor (R$)
R$ 2.164,28
R$ 1.891,22
R$ 157,06
R$ 367,59
R$ 160,16
R$ 4.740,32
R$ 946,92
R$ 5.687,23
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IFSC – CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA – POSTO NOTURNO

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1
A
B
D

Planilha fase interna/Lucro
Real/Lucro Presumido/ SIMPLES

Composição da Remuneração
Salário-Base = valor previsto na CCT da categoria
Adicional de Periculosidade = 30% sobre rubricas pertinentes – gera reflexo em horas extras, adicional noturno, hora

(%)

Valor (R$)
R$ 1.664,83

noturna reduzida, aviso previo trabalhado, 13º salário e férias acrescidas de 1/3

30,00%

R$ 499,45

Adicional Noturno = (salário + periculosidade)/220 x (7) horas trabalhadas em período noturno durante (15 dias) no
mês x adicional noturno de 20%

7

15

R$ 206,59

E

Adicional de Hora Noturna Reduzida = (salário + periculosidade)/220 x (15 ) horas trabalhadas no mês x 1,20

1

15

R$ 177,08

F

Reflexo adicional noturno sobre DSR = 20% do valor do adicional noturno

20,00%

Total

R$ 41,32
R$ 2.589,26

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Adicional de Férias
2.1
A

13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário = Obrigatória a cotação de 8,33% sobre o valor do Módulo 1 Composição da
Remuneração1, conforme Anexo XII da IN 5/17

(%)

Valor (R$)

8,33%

R$ 215,69

3,025%

R$ 78,33
R$ 294,01

Adicional de Férias = Obrigatória a cotação de 3,025% sobre o valor do Módulo 1 Composição da Remuneração,

B

conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias + Adicional = 12,10% = 9,075% + 3,025%). É vedada a cotação de Férias neste
Submódulo, em face de tratar-se de Conta Vinculada. O custo do empregado substituto, quando o titular gozar férias,
deverá ser previsto no Submódulo 4.1.A. Isso demonstra que a provisão de Férias neste Submódulo não teria finalidade,
em razão de que o pagamento do titular no seu mês de gozo de férias será feito pelo Módulo 1 Composição da
Remuneração.

Total
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

(%)

Valor (R$)

20,00%
2,50%
3%
2,0000
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%

39,80%

R$ 576,66
R$ 72,08
R$ 173,00
R$ 43,25
R$ 28,83
R$ 17,30
R$ 5,77
R$ 230,66
R$ 1.147,54

(%)

Valor (R$)

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

Benefícios Mensais e Diários
Transporte = (valor do transporte coletivo no município de prestação dos serviços x quantidade de passagens por dia por
empregado x quantidade dias do mês de recebimento) – (salário x 6%)

Auxílio-Refeição/Alimentação = [(15xVA)x(1-0,20)]
Seguro vida/Invalidez/Funeral = enviar comprovante
Adicional de Assiduidade = claúsula 11ª CCT 2022/2023 – sobre o total da remuneração
Intrajornada = 1 hora normal com acréscimo de 50%, em caráter indenizatório sobre o salário base
Total

R$ 3,94
30
R$ 27,60
7,00%

R$ 18,31
R$ 331,20
R$ 15,00
R$ 181,25
R$ 170,27
R$ 716,03

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
2.1
2.2
2.3

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários
Total

Valor (R$)
R$ 294,01
R$ 1.147,54
R$ 716,03
R$ 2.157,58
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Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
A
B
C

Provisão para Rescisão
Aviso Prévio Indenizado Cálculo do valor = {(Rem/12)+ (13º/12) + (Férias/12) +(1/3 férias/12) x (30/30=1) x 5%
de rotatividade

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

(%)

Valor (R$)

5,00% 0,42%
8,00%

R$ 12,91
R$ 1,03

4,00%

R$ 103,57

Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Aviso Prévio Indenizado = Obrigatória a cotação de
4% sobre o valor do Módulo 1 Composição da Remuneração, conforme Anexo XII da IN Seges nº 5/2017

D

Aviso Prévio Trabalhado = [(Rem/30)x7]/12 x 100% dos empregados demitidos ao final do contrato

E

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Total

100%

1,94%

39,80%

R$ 50,35
R$ 20,04
R$ 187,90

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Base de cálculo para o Custo de Reposição do Profissional Ausente (substituto): BCCPA = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 - VA - VT + MÓDULO 3 - exceto o Substituto na
cobertura de Férias e o Afastamento Maternidade, sendo que neste último a Rem e o 13º podem ser compensados pelo INSS, ambos com base de cálculo própria, conforme
consta nesses itens de custo.
BCCPA

4.1
A
B
C
D
E

R$ 4.585,24
Ausências Legais
Substituto na cobertura de Férias = Obrigatória a cotação de 9,075% sobre o valor do Módulo 1 Composição da
Remuneração, mais o percentual do Submódulo 2.2. sobre o cálculo anterior, conforme Anexo XII da IN 5/17 (Férias +
Adicional = 12,10% = 9,075% + 3,025%)
Substituto na cobertura de Ausências Legais = [(BCCPA/30) x 2,96 dias/12

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade = {[(BCCPA/30)x5dias]/12}x1,5%
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho = {[(BCCPA/30)x15dias]/12}x0,78%
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = {[((MÓD1 + MÓD1 / 3) + % do SUB2.2 x (MÓD1 +

(%)
9,075%
2,96

39,80%
0,82%

R$ 328,50
R$ 37,70

1,50%
0,78%

0,02%
0,03%

R$ 0,96
R$ 1,49

2,00%

R$ 6,38

1,39%

R$ 63,68

MÓD1 / 3)) x (4/12)] /12 } x 2% + [(SUB2.3 – VA – VT + MÓD3) x (4/12)] } x 2%

F

Substituto na cobertura de Afastamento auxílio-doença = [(BCCPA)/30)x5dias]/12

G

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)
Total

Valor (R$)

5

R$ 438,70

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
A

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

(%)

Valor (R$)

(%)

Valor (R$)

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4
4.1
4.2

Custo de Reposição do Profissional Ausente
Substituto nas Ausências Legais
Substituto na Intrajornada
Total

R$ 438,70
R$ 438,70

Módulo 5 - Insumos Diversos
5
A
B
C
D

Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros (especificar)

(%)

Valor (R$)
R$ 151,40
R$ 0,80
R$ 7,97

Total

R$ 160,16
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
A
B
C

Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos – percentual sugerido CGU
Lucro – percentual sugerido CGU
Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar) - PIS e COFINS – conforme orientação de preenchimento
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar) - ISS - 11.02 da LC 35/2003 Jaraguá do Sul
Total

(%)

Valor (R$)

6,00%
6,79%
5,65%

R$ 332,02
R$ 398,28
R$ 375,10

3,65%

R$ 242,32

2%

R$ 132,78
R$ 1.105,39

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

IN 5/2017 - ME - Art. 6º A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.

(%)

Valor (R$)
R$ 2.589,26
R$ 2.157,58
R$ 187,90
R$ 438,70
R$ 160,16
R$ 5.533,61
R$ 1.105,39
R$ 6.639,01
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TOTAL MENSAL POR EMPREGADO

TOTAL MENSAL POR EMPREGADO
TOTAL MENSAL POR EMPREGADO UNIFORMES

229

MATERIAIS
ITEM

QUANTIDADE

Orçamento 1

Orçamento 2

Orçamento 3

a) TONFA

2

R$ 49,90

R$ 51,16

R$ 72,90

R$ 57,99

b) GUARDACHUVA

2

R$ 33,83

R$ 36,77

R$ 41,90

R$ 37,50

MATERIAIS – item 9.4 edital

Qtde/Ano

Preço unitário

QtdexPreço

2

R$ 57,99

R$ 115,97

ITEM

1
2

Tonfa/bastão NCM 8205
Guarda chuva NCM 8304

MÉDIA

Empregados

Vida útil
(meses)

60
4

2

R$ 37,50

R$ 75,00

TOTAL MENSAL POR EMPREGADO

60

VALOR MENSAL
(preço/depreciaç
ão)

R$ 0,48
R$ 0,31
R$ 0,80
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ATENÇÃO: diversas células da planilha já contêm formatação e fórmulas para preenchimento, bem como anotações explicativas que são exibidas ao posicionar
o cursor sobre a célula. EVITE alterar a formatação e as fórmulas das células, exceto se necessário para melhor refletir a realidade da licitante e a maneira como
ela pretende repassar seus custos à Contratante.
ATENÇÃO: a elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços deve ser iniciada pelo preenchimento deste Quadro Auxiliar para cada item,
seguida da aba Uniformes, Materiais, Equipamentos, Item 1, Item 2, Item 3, e por último a Proposta.
QUADRO AUXILIAR
Quantidade de vales-transporte utilizados por dia, por
funcionário
RAT E FAP, respectivamente
Incidência de ocorrência anual – Aviso-prévio indenizado
Incidência de ocorrência anual – Aviso-prévio trabalhado
Número de dias por ano – Ausência legal

Unidade de Medida
Unidade
Percentual
Percentual
Percentual
Unidade

2
3,00%
5,00%
100,00%

2
A soma dessas duas
rubricas devem ser no
mínimo 100% e no
máximo 105%.

2,96

Incidência de ocorrência anual – Licença-paternidade

Percentual

1,50%

Incidência de ocorrência anual – Ausência por acidente de
trabalho

Percentual

0,78%

Incidência de ocorrência anual – Afastamento maternidade

Percentual

2,00%

Unidade

5

Número de dias por ano – Ausência por motivo de doença

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1) A licitante deverá apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços com base na Convenção Coletiva de Trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica,
aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.

2) Na hipótese de repactuação do valor do contrato, somente serão considerados os itens previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços aceita na licitação.
3) A remuneração e os benefícios a serem pagos pela empresa aos empregados deverão ser aqueles propostos pela licitante vencedora em sua Planilha de Custos e
Formação de Preços.
4) Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao piso salarial estabelecido no instrumento coletivo a que esteja obrigada, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste
da proposta, sob pena de desclassificação. O mesmo ocorrerá em relação a eventuais falhas verificadas na Planilha de Custos e Formação de Preços. O ajuste da
proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
5) As alíquotas constantes do “Submódulo 2.2 - encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições” correspondem aos regimes de tributação Lucro Real e
Presumido. Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, deverá adequar a planilha ao referido regime. A exceção pode ocorrer SOMENTE para vigilância e
limpeza.
6) Caso se aplique à licitante a “desoneração” referente às contribuições previdenciárias, de que trata a Lei 12.546/2011, o item “A” do “Submódulo 2.2” devem ser
preenchido conforme o caso concreto. O item “C.1” do “Módulo 6” (CPRB) o serviço de vigilância ser presumido ou real é obrigatório o percentual de 3,00 % COFINS
e PIS 0,65%, Lei nº 10.833/2003, art. 10
7) O campo “Aviso prévio trabalhado” será alterado após o primeiro ano de execução do contrato, conforme o disposto na Lei 12.506 de 2011. Também serão alterados
após o primeiro ano de execução do contrato os demais custos não renováveis. Conforme previsão do edital.
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ANEXO V – DO EDITAL
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO
(conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017)

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XX/20XX
………………………………………………………………….(identificação do

licitante),

inscrita no CNPJ nº ………………………………... por intermédio de seu representante legal, o Sr.
……………………………………………... (nome do representante), portador da Cédula de Identidade
RG nº …………………………………... e do CPF nº …………………………………. AUTORIZA o(a)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, 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 Edital
do Pregão n. 21121/2022:
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 (indicar o nome da empresa) junto a instituição bancária oficial, cuja
movimentação dependerá de autorização prévia da(o) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da
licitação), 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.
Florianópolis, XX de XXXXXXXXX de 20XX

(assinatura do representante legal do licitante)
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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ANEXO VI – DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21121/2022 – IFSC
Processo n.º 23292.018837/2022-97
MODELO DE TERMO DE VISTORIA
Eu, …………………………………………………………………………………….. (Representante Legal)
da Empresa ………………………………………………………….. declaro, para os devidos fins, que
visitei

o

Câmpus

……………………………………………...

do

INSTITUTO

FEDERAL

DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, local onde serão realizados os
serviços de Vigilância Desarmada para o Câmpus Jaraguá do Sul-RAU fo IFSC, tendo tomado
conhecimento de todas as metragens, peculiaridades e características do local, ciente de que o preço
a ser proposto pela minha Empresa está de acordo com o Termo de Referência e demais
complementos que integram a presente licitação.
........................, ......... de .......................... de 20XX.
________________________________
Responsável Técnico da Empresa ou
Representante Legal da Empresa
(Assinatura e Carimbo)

_______________________________________
Nome e assinatura do Servidor do IFSC

Observação:
a) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.
b) A licitante que não efetuar a vistoria deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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ANEXO VII – DO EDITAL
MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO REFERENTE À CONTA DEPÓSITO VINCULADA
(ANEXO XII-A DA IN 05/2017 SEGES/MPDG)
À Agência XXXXXXXXXXX do Banco XXXXXXXXXXXXXX S.A
Endereço
CEP: XXXXX-XXX (CEP da agência) – Cidade (UF)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que o IFSC, solicite a essa agência bancária,
na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira na conta-depósito
vinculada n° …………………………………. - bloqueada para movimentação – de minha titularidade,
aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de
preços do Contrato __nº/___, firmado com o IFSC, bem como tenha acesso irrestrito dos saldos da
referida conta depósito vinculada, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações
financeiras.

Atenciosamente,

__________________________
(nome do Proponente)

__________________________
(local e data)

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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ANEXO VIII – DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a empresa _________ ____________________ ___________ ___________, inscrita no
CNPJ (MF) número__.___.___/____-_inscrição estadual número _______________, estabelecida em
_______________________, tem os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administração Pública:
Nome do Órgão/Empresa

Vigência do Contrato

Valor remanescente do Contrato *

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço
completo dos órgãos/empresas com os quais têm contratos vigentes.
Nota 2: * Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.
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ANEXO IX– DO EDITAL
CONTRATO XX/20XX
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
(Avaliação da qualidade dos serviços)

1.

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de
Resultado (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP nº 05/2017e
suas alterações.

2.

O IMR deve fazer parte do planejamento inicial de contratação;

3.

O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) contemplará 01 (um) indicador e as
respectivas metas a cumprir, que serão acompanhados pela fiscalização do contrato.

4.

O Indicador proposto implica em variável que está sob controle da Administração e permite a
mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contatados.

5.

A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base no indicador
proposto e utilizará formulários de controle dos serviços, conforme modelos constantes deste
anexo.

6.

Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a fiscalização realizará vistoria
aleatória nos postos e locais de execução dos serviços previstos para a presente
contratação, podendo, a seu critério, repeti-la em outro posto ou no mesmo no caso de não
atendimento da meta.

7.

A meta a ser atingida pelas empresas é de 100%, isto é, espera-se que a empresa obtenha o
Fator de Qualidade = 100% para que receba integralmente a remuneração pelos serviços de
XXXXXXXXXX prestados. Caso haja outros serviços no mesmo contrato, eles não podem ser
afetados. Cada serviço deverá ter seu IMR.

8.

Caso não haja possibilidade de avaliação em algum mês, o fator de qualidade considerado
será 100%.

9.

O fiscal técnico do contrato 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, levando em consideração o período do dia 20 ao dia 20 do mês
subsequente, para que a contratada possa emitir a fatura mensal dos serviços executados.

10. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação
realizada.
10.1.

O IMR poderá ser encaminhado, via correio eletrônico, em endereço válido,
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informado pela empresa e de inteira responsabilidade desta, devendo ser devolvido
assinado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do envio deste, sendo aceito
cópia do documento assinado, também por correio eletrônico.
11. 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 no ato convocatório.
12. Os pagamentos por parte da contratante serão proporcionais ao atendimento das metas
estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) estabelecido.

INDICADOR
ITEM

DESCRIÇÃO
Cumprimento dos critérios e serviços relacionados na Tabela de Metas e Serviços a

Finalidade

Cumprir deste Anexo.

Meta a cumprir
Instrumento

100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da Administração.
de

medição

Planilha de Controle dos serviços executados, conforme modelo deste anexo.
Realização mensal de inspeção, por parte da fiscalização do contrato, da execução dos

Forma

de serviços especificados e avaliações da Tabela de Metas e Serviços a Cumprir. A(s)

acompanhamento

inspeção(ões) pode(m) ser realizada(s) de forma aleatória em qualquer período do mês
de avaliação.

Periodicidade

Mensal
Percentual dos serviços considerados adequados executados dentro do mês de
referência;
FQ = [(A-D-C)/(A-D)]*100

Mecanismo

de

cálculo

FQ = FATOR DE QUALIDADE
A = Quantidade de avaliações e serviços a serem realizados.
B = Quantidade de avaliações e serviços adequados efetivamente realizados (soma dos
itens adequados)
C = Serviços considerados inadequados.
D = Quantidade de itens eventualmente não executados/utilizados no mês.

Início da vigência

Data de início da prestação dos serviços.
a)

85% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura.

Faixa de ajuste no

b)

75% a 84,99% dos serviços = recebimento de 98% da fatura.

pagamento

c)

65% a 74,99% dos serviços = recebimento de 95% da fatura.

d)

60% a 64,99% dos serviços = recebimento de 90% da fatura.

Abaixo de 60% dos serviços – multa de 10% sobre o valor total da fatura mensal alusiva
Sanções

aos serviços de XXXXXXXXX, onde constatou-se o não cumprimento dos quesitos
presentes na tabela de metas e servis a cumprir.

Observações

a)

Para ajuste do pagamento não será necessário abertura de processo
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administrativo.
b)

Para aplicação da multa acima estabelecida, deverá ser instaurado processo
administrativo, onde será garantida a ampla defesa e contraditório.

CONTRATO XX/20XX
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL - RAU DO IFSC

TABELA DE METAS E SERVIÇOS A CUMPRIR
ITE
M
1

Assiduidade

2

Pontualidade

3

Relacionamento com os servidores

5

INADEQUAD

NÃO

O

O

UTILIZADO

(B)

(C)

(D)

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

(A)

4

ADEQUAD

Tratamento

dispensado

ao

público

quando

da

execução do serviço
Qualidade, limpeza e adequação do uniforme utilizado
Fornecimento de uniformes para seus empregados nas

6

especificações, quantidades e periodicidades indicadas
no Termo de Referência/Projeto Básico e em sua
proposta comercial;
Qualidade

e

utilização

adequada

dos

materiais

exigidos para execução dos serviços de vigilância e
7

segurança armada e ou desarmada, indicados no
Termo de Referência/Projeto Básico e em sua
Proposta Comercial;
Qualidade e utilização adequada dos equipamentos
exigidos para execução dos serviços de vigilância e

8

segurança armada e ou desarmada, indicados no
Termo de Referência/Projeto Básico e em sua
Proposta Comercial;
Qualidade do serviço prestado relacionado à execução

9

dos serviços de vigilância e segurança armada e ou
desarmada, indicados no Termo de Referência/Projeto
Básico.

10

Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Contrato
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO;
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11
12
13
14

15

Fornecimento de materiais e equipamentos conforme
proposta comercial da empresa contratada;
Cumprimento das determinações formais ou instruções
complementares do Fiscal do contrato;
Substituição de empregado que se conduza de modo
inconveniente;
Reposição de funcionários faltosos;
Comunicação

por

Administração,

bem

unidade,

qualquer

de

parte

dos

como

ao

colaboradores
responsável

anormalidade

à

pela

verificada,

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as regularizações necessárias;
16

Permitir situação passível de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais;
Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços

17

contratados;

(se

o

colaborador

for

considerado sem qualificação, deve ser solicitada que
à empresa qualifique e/ou faça a substituição o
colaborador)
Recusar-se a executar serviço, sem motivo justificado.

18

Ocorrendo a recusa este item deve ser considerado
inadequado.
Retirar da CONTRATANTE, quaisquer equipamentos
ou materiais de consumo previstos em Contrato, sem

19

autorização prévia do responsável; Ocorrendo a
retirada

este

item

deve

ser

considerado

inadequado.
20

Entregar com presteza e integralidade a documentação
exigida no contrato ou solicitada pela fiscalização;
Entregar

com

presteza

e

integralidade

os

esclarecimentos formais solicitados para sanar as
21

inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a
análise da documentação pelo Setor de Gestão de
Contrato.

22
23

Cumprimento das demais obrigações do Termo de
Referência/Projeto Básico não previstos nesta tabela;
Apresentação até o dia 10 do mês subsequente do
Relatório Mensal de Rondas.
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PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO XX/20XX
MÊS DE REFERÊNCIA: XX/20XX

Quantidade de

Quantidade de

avaliações e

avaliações e serviços

serviços a serem

adequados

realizados

efetivamente

(QUANTIDADE DE
ITENS DAS TABELA)
(A)

23 (número de

realizados (soma dos

Quantidade de
itens
considerados
inadequados

itens adequados) (B)

XX

serviços que

Quantidade de itens
eventualmente não
executados/utilizados

(C)

XX

Fator que qualidade (FQ) %

no mês
(D)

XX

FQ = [(A-D-C)/(A-D)]*100

serão avaliados)
VALOR DO CONTRATO AJUSTADO
•

R$

A) A quantidade de avaliações e serviços adequados a serem realizados seguirá o
somatório dos itens discriminados nas TABELA DE METAS E SERVIÇOS A CUMPRIR e
deverá ser preenchida por servidor formalmente designado pela Administração para a
fiscalização do contrato;

•

(B) Quantidade de avaliações e serviços adequados efetivamente realizados e
devidamente adequados à expectativa da Administração, especificados na tabela de
análise (SOMATÓRIO);

•

(C) Número de serviços considerados inadequados;

•

(D) Quantidade de itens eventualmente não executados/utilizados no mês. Eventualmente
podemos ter alguns itens que não necessariamente são executados todos os meses;

•

(FQ) Porcentagem do serviço será mensurada mediante o cálculo FQ = ((A-C)-D)/(AC)*100;

•

Obs1. Havendo casas decimais na porcentagem, arredondar para o percentual inteiro
abaixo, exemplo: 89,47% = 89%;

•

Obs2. O levantamento dos serviços realizados e avaliações dentro dos padrões e
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devidamente adequado à expectativa da Administração será executado pelo Fiscal
Técnico do Contrato, ou seu suplente, designado pela Administração;
•

Obs3. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a fiscalização realizará
vistoria aleatória nos postos e ou locais de serviço contratados.

•

Exemplo de cálculo:
FQ = [(A-D-C)/(A-D)]*100
Análise mensal:
(A) – Itens analisados = 20
(B) – Quantidade de itens considerados adequados no mês = 15
(C) – Quantidade de serviços inadequados = 3
(D) – Quantidade de itens eventualmente não executados/utilizados no mês = 2
FQ = [(20-2-3)/(20-2)]*100 = 83,333% arredondando conforme critério 83%

•

Faixa de ajustes para pagamento da nota fiscal:

a) 85% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura.
b) 75% a 84,99% dos serviços = recebimento de 98% da fatura.
c) 65% a 74,99% dos serviços = recebimento de 95% da fatura.
d) 60% a 64,99% dos serviços = recebimento de 90% da fatura.
Considerando uma nota fiscal de valor R$ 10.000,00, caso a faixa de ajuste seja a
descrita no item b) acima, neste caso, a empresa deverá ser notificada para que emita a
nota no valor de R$ 9.800,00 considerando o pagamento de 98% desta conforme faixa de
ajuste.
………………………, ………… de ……………………………… de 20…

<<NOME>>
Fiscal Técnico do Contrato XX/20XX
Portaria n° XXX/20XX

<<Preposto ou responsável da empresa>>
<<NOME DA EMPRESA>>
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ANEXO X – DO EDITAL
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.018837/2022-97
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21121/2022
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, estão
atualizados e podem ser utilizados pelo IFSC para cadastro da empresa em seu banco de dados.
Assumo a responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao Departamento de
Contratos do IFSC, através do e-mail coord.contratos@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência do
referido contrato.
Estou ciente que as comunicações e intimações serão feitas exclusivamente por endereço
eletrônico. Para tanto, no momento da licitação e em todo o período de contratação, deverei manter
endereço eletrônico válido.
EMPRESA (Razão Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP

ESTADO

CIDADE
TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE LEGAL
CPF REPRESENTANTE
RG REPRESENTANTE E
ÓGÃO EXPEDITOR
ENDEREÇO ELETRÔNICO
VÁLIDO (e-mail)

Cidade, XX de XXXXXXX de 20XX.
Atenciosamente,
Representante da Empresa
Cargo Ocupado
Baixar arquivo editável
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ANEXO XI – DO EDITAL
DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
PROCESSO 23292.018837/2022-97 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21121/2022
A Empresa optante pelo SIMPLES deve apresentar esta declaração juntamente a documentação de
habilitação conforme determinado na legislação e no Edital.
Da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE CONFORME ART.
6º DA REFERIDA IN
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o
art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I. Preenche os seguintes requisitos:
.Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
.Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente;
II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente
as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data
Assinatura do Responsável e Identificação
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Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

SC000329/2022
03/03/2022
MR006715/2022
14022.126268/2022-41
25/02/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SIND DAS EMPR DE SEG PRIVADA DO EST SC, CNPJ n. 81.577.553/0001-03, neste ato representado(a)
por seu ;
E
FED VIG EMPR EMP SEG VIG PREST SER ASS CON TR VAL EST SC, CNPJ n. 73.326.118/0001-88,
neste ato representado(a) por seu ;
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIG E SEGUR PRIVADA PRESTADORA DE SERV
NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS SC, CNPJ n. 05.753.274/0001-75, neste ato representado(a) por seu
;
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAO JOSE E REGIAO, CNPJ n. 05.086.385/0001-75, neste ato
representado(a) por seu ;
SIN VIG EMP EMP SEG VIG EM PRE SER AS CON TR VAL BLU RE, CNPJ n. 74.125.121/0001-04, neste
ato representado(a) por seu ;
SINDICATO EMPR. RAMO. ATIV.SEG.PRIV.E EMPR.EMPRES..SEG,,VIG,SEG PESSOAL, ORG.AG.TAT.
CURSO FORM.ESP.VIG.CRICIUMA REGIAO-SINVAC, CNPJ n. 00.115.169/0001-97, neste ato
representado(a) por seu ;
SIND.VIG.EMP.SEG.VIG.PRES.SER. CON.TRA.VAL.JOACAB, CNPJ n. 72.413.545/0001-30, neste ato
representado(a) por seu ;
SIND.VIG.EMP.SEG.VIG.PRES.SERV CON.TRA.VAL.LAGES, CNPJ n. 72.448.483/0001-00, neste ato
representado(a) por seu ;
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
PRIVADA DE TUBARAO E REGIAO, CNPJ n. 04.615.896/0001-74, neste ato representado(a) por seu ;
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
PRIVADA DE CHAPECO E REGIAO, CNPJ n. 80.636.913/0001-38, neste ato representado(a) por seu ;
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
PRIVADA DE JOINVILLE/SC, CNPJ n. 72.424.369/0001-32, neste ato representado(a) por seu ;
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
PRIVADA DE JARAGUA DO SUL E REGIAO, CNPJ n. 05.393.219/0001-11, 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 fevereiro de
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR006715/2022
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2022 a 31 de janeiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em Empresas de
Segurança Privada, com abrangência territorial em Abdon Batista/SC, Abelardo Luz/SC, Agrolândia/SC,
Agronômica/SC, Água Doce/SC, Águas de Chapecó/SC, Águas Frias/SC, Águas Mornas/SC, Alfredo
Wagner/SC, Alto Bela Vista/SC, Anchieta/SC, Angelina/SC, Anita Garibaldi/SC, Anitápolis/SC, Antônio
Carlos/SC, Apiúna/SC, Arabutã/SC, Araquari/SC, Araranguá/SC, Armazém/SC, Arroio Trinta/SC,
Arvoredo/SC, Ascurra/SC, Atalanta/SC, Aurora/SC, Balneário Arroio do Silva/SC, Balneário Barra do
Sul/SC, Balneário Gaivota/SC, Balneário Rincão/SC, Bandeirante/SC, Barra Bonita/SC, Bela Vista do
Toldo/SC, Belmonte/SC, Benedito Novo/SC, Biguaçu/SC, Blumenau/SC, Bocaina do Sul/SC, Bom
Jardim da Serra/SC, Bom Jesus do Oeste/SC, Bom Jesus/SC, Bom Retiro/SC, Botuverá/SC, Braço do
Norte/SC, Braço do Trombudo/SC, Brunópolis/SC, Caçador/SC, Caibi/SC, Calmon/SC, Campo Belo
do Sul/SC, Campo Erê/SC, Campos Novos/SC, Canelinha/SC, Capão Alto/SC, Capinzal/SC, Capivari
de Baixo/SC, Catanduvas/SC, Caxambu do Sul/SC, Celso Ramos/SC, Cerro Negro/SC, Chapadão do
Lageado/SC, Chapecó/SC, Cocal do Sul/SC, Concórdia/SC, Cordilheira Alta/SC, Coronel Freitas/SC,
Coronel Martins/SC, Correia Pinto/SC, Corupá/SC, Criciúma/SC, Cunha Porã/SC, Cunhataí/SC,
Curitibanos/SC, Descanso/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Dona Emma/SC, Doutor Pedrinho/SC, Entre
Rios/SC, Ermo/SC, Erval Velho/SC, Faxinal dos Guedes/SC, Flor do Sertão/SC, Florianópolis/SC,
Formosa do Sul/SC, Forquilhinha/SC, Fraiburgo/SC, Frei Rogério/SC, Galvão/SC, Garopaba/SC,
Garuva/SC, Gaspar/SC, Governador Celso Ramos/SC, Grão Pará/SC, Gravatal/SC, Guabiruba/SC,
Guaraciaba/SC, Guaramirim/SC, Guarujá do Sul/SC, Guatambú/SC, Herval d'Oeste/SC, Ibiam/SC,
Ibicaré/SC, Ibirama/SC, Içara/SC, Imaruí/SC, Imbituba/SC, Imbuia/SC, Indaial/SC, Iomerê/SC, Ipira/SC,
Iporã do Oeste/SC, Ipuaçu/SC, Ipumirim/SC, Iraceminha/SC, Irani/SC, Irati/SC, Itá/SC, Itapiranga/SC,
Itapoá/SC, Ituporanga/SC, Jaborá/SC, Jacinto Machado/SC, Jaguaruna/SC, Jaraguá do Sul/SC,
Jardinópolis/SC, Joaçaba/SC, Joinville/SC, José Boiteux/SC, Jupiá/SC, Lacerdópolis/SC, Lages/SC,
Laguna/SC, Lajeado Grande/SC, Laurentino/SC, Lauro Müller/SC, Lebon Régis/SC, Leoberto Leal/SC,
Lindóia do Sul/SC, Lontras/SC, Luzerna/SC, Macieira/SC, Major Gercino/SC, Maracajá/SC,
Maravilha/SC, Marema/SC, Massaranduba/SC, Matos Costa/SC, Meleiro/SC, Mirim Doce/SC,
Modelo/SC, Mondaí/SC, Monte Carlo/SC, Morro da Fumaça/SC, Morro Grande/SC, Nova Erechim/SC,
Nova Itaberaba/SC, Nova Trento/SC, Nova Veneza/SC, Novo Horizonte/SC, Orleans/SC, Otacílio
Costa/SC, Ouro Verde/SC, Ouro/SC, Paial/SC, Painel/SC, Palhoça/SC, Palma Sola/SC, Palmeira/SC,
Palmitos/SC, Paraíso/SC, Passo de Torres/SC, Passos Maia/SC, Paulo Lopes/SC, Pedras
Grandes/SC, Peritiba/SC, Pescaria Brava/SC, Petrolândia/SC, Pinhalzinho/SC, Pinheiro Preto/SC,
Piratuba/SC, Planalto Alegre/SC, Pomerode/SC, Ponte Alta do Norte/SC, Ponte Alta/SC, Ponte
Serrada/SC, Pouso Redondo/SC, Praia Grande/SC, Presidente Castello Branco/SC, Presidente
Getúlio/SC, Presidente Nereu/SC, Princesa/SC, Quilombo/SC, Rancho Queimado/SC, Rio das
Antas/SC, Rio do Campo/SC, Rio do Oeste/SC, Rio do Sul/SC, Rio dos Cedros/SC, Rio Fortuna/SC,
Rio Rufino/SC, Riqueza/SC, Rodeio/SC, Romelândia/SC, Salete/SC, Saltinho/SC, Salto Veloso/SC,
Sangão/SC, Santa Cecília/SC, Santa Helena/SC, Santa Rosa de Lima/SC, Santa Rosa do Sul/SC,
Santa Terezinha do Progresso/SC, Santiago do Sul/SC, Santo Amaro da Imperatriz/SC, São
Bernardino/SC, São Bonifácio/SC, São Carlos/SC, São Cristóvão do Sul/SC, São Domingos/SC, São
Francisco do Sul/SC, São João Batista/SC, São João do Itaperiú/SC, São João do Oeste/SC, São
João do Sul/SC, São Joaquim/SC, São José do Cedro/SC, São José do Cerrito/SC, São José/SC, São
Lourenço do Oeste/SC, São Ludgero/SC, São Martinho/SC, São Miguel da Boa Vista/SC, São Miguel
do Oeste/SC, São Pedro de Alcântara/SC, Saudades/SC, Schroeder/SC, Seara/SC, Serra Alta/SC,
Siderópolis/SC, Sombrio/SC, Sul Brasil/SC, Taió/SC, Tangará/SC, Tigrinhos/SC, Tijucas/SC, Timbé do
Sul/SC, Timbó Grande/SC, Timbó/SC, Treviso/SC, Treze de Maio/SC, Treze Tílias/SC, Trombudo
Central/SC, Tubarão/SC, Tunápolis/SC, Turvo/SC, União do Oeste/SC, Urubici/SC, Urupema/SC,
Urussanga/SC, Vargeão/SC, Vargem Bonita/SC, Vargem/SC, Vidal Ramos/SC, Videira/SC, Vitor
Meireles/SC, Witmarsum/SC, Xanxerê/SC, Xavantina/SC, Xaxim/SC e Zortéa/SC.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
O piso salarial passa ser o seguinte a partir de 1º de fevereiro de 2022:
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VIGILANTES - Assim considerados os integrantes da categoria profissional empregados em empresa especializada
em Segurança Privada, nos termos da lei 7.102/83.
R$ 1.664,83 (Um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
VIGILANTES ORGÂNICOS - Assim considerados os integrantes da categoria profissional empregados em empresa
com objeto social diverso da prestação de serviços especializados de Segurança Privada e que mantém serviço
próprio de segurança e vigilância.
R$ 1.831,31 (Um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos).

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL
Fica assegurado aos empregados da categoria o reajuste de 8,60% (oito vírgula sessenta por cento) nos pisos
salariais previstos na cláusula terceira a partir de 1º de fevereiro de 2022.
Parágrafo Único: Serão compensadas eventuais antecipações salariais concedidas no período de 1°.02.2021 a
31.01.2022, salvo as decorrentes de promoção, término de aprendizagem, transferências de cargo, função,
estabelecimento ou localidade e equiparação salarial determinada por sentença judicial transitada em julgado.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS
CLÁUSULA QUINTA - MORA SALARIAL
As empresas pagarão aos empregados 2% (dois por cento) ao dia, sobre o salário vencido, no caso de mora
salarial.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO
CLÁUSULA SEXTA - DEMONSTRATIVO SALARIAL
As empresas deverão fornecer, ou disponibilizar por meio eletrônico, aos empregados contracheque, ou outro
documento que discrimine as verbas salariais pagas, até o 5º dia útil do mês.
Parágrafo Único: Caso sejam verificadas pelo empregado e pela empresa eventuais diferenças salariais devidas,
estas deverão ser pagas até o dia 20 de cada mês.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO
CLÁUSULA SÉTIMA - ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Fica facultada às empresas abrangidas pela presente convenção a antecipação do percentual de 50% (cinquenta
por cento) do 13º salário aos empregados que a requeiram até 10 (dez) dias após o recebimento da comunicação
de férias.
Parágrafo Primeiro: As empresas também podem proceder ao pagamento do 13º salário em uma única parcela,
juntamente com o pagamento do salário do mês de novembro/2022.
Parágrafo Segundo: A antecipação prevista no
efetivo pagamento.

caput desta cláusula será feita pela remuneração do mês do

OUTRAS GRATIFICAÇÕES
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CLÁUSULA OITAVA - GRATIFICAÇÕES TRANSITÓRIAS
O empregado fará jus à gratificação transitória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o piso normativo da
categoria, enquanto exercer a função de Vigilante Atendente de Alarme e Vigilante SPP (Segurança Pessoal
Privada). Esta gratificação transitória poderá ser suprimida caso o empregado retorne a função anteriormente
exercida.
Parágrafo Primeiro: As empresas pagarão aos seus empregados, enquanto prestarem serviços de vigilância em
unidades prisionais, penitenciárias e centros de detenção, em razão das peculiaridades da atividade, gratificação
transitória de função em valor equivalente a 12,2% (doze vírgula dois por cento) do piso normativo da categoria.
Estabelecem, ainda, que esta gratificação não tem reflexos em qualquer outra parcela salarial ou remuneratória, tais
como horas extras, adicional noturno, hora reduzida noturna, 13º salário, férias, aviso prévio indenizado e
indenização adicional.
Parágrafo Segundo: É facultado às empresas a concessão de gratificação ou remuneração diferenciada transitória,
em razão de postos considerados especiais. Essas gratificações ou remunerações diferenciadas serão circunscritas
exclusivamente a postos especiais, assim nomeados e classificados pelas empresas em decorrência do tipo de
atividade, condições de trabalho e/ou função desempenhada no tomador de serviço.
Parágrafo Terceiro: O pagamento de tais gratificações ou remunerações diferenciadas, em razão de se
circunscreverem a determinados postos definidos como especiais pelas empresas, não poderá ser objeto de
isonomia ou equiparação salarial por outros vigilantes, que trabalhem em postos que não tenham as mesmas
condições.
Parágrafo Quarto: As gratificações estabelecidas não integram a remuneração do empregado, não se incorporando
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.

CLÁUSULA NONA - TRINTÍDIO
Fica convencionado que o empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a
data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a 1 (um) salário mensal de que trata o
art. 9º da Lei 7.238/84, exceto no caso de encerramento de contrato entre a empresa empregadora e a tomadora
dos serviços.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
As empresas pagarão aos vigilantes, seguranças, vigilantes atendentes de alarme, fiscais de vigilância e
supervisores de segurança, vigilantes orgânicos, assim definidos pela Legislação pertinente, mensalmente adicional
de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos da Lei nº 12.740/2012.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que o adicional de periculosidade será pago em substituição do adicional de
risco de vida previsto nas CCTs anteriores, conforme autorização de compensação prevista na Lei nº 12.740/2012.
Parágrafo Segundo: Em razão do adicional de periculosidade ter o caráter de indenizar a efetiva exposição ao
risco, fica estabelecido que referida verba gera reflexos exclusivamente em horas extras, adicional noturno, hora
noturna reduzida, aviso prévio trabalhado, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.
Parágrafo Terceiro: As verbas relativas ao intervalo intrajornada não concedido e feriados em dobro por não
exporem o empregado ao risco não sofrem reflexo do adicional de periculosidade.

PRÊMIOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRÊMIO ASSIDUIDADE
Fica instituído a todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional o adicional de assiduidade
correspondente a 7% (sete por cento) incidente sobre o total da remuneração, em caráter indenizatório.
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Parágrafo Primeiro: O adicional de assiduidade somente será concedido ao empregado que, no curso do mês, não
tenha faltado ao trabalho, inclusive faltas justificadas ou abonadas.
Parágrafo Segundo: Será concedido ao trabalhador a possibilidade de apresentar atestado médico por até 2 (dois)
dias, consecutivos ou não, durante um ano, sem perder o direito ao prêmio de que trata o caput da presente
cláusula. A partir do terceiro dia, o empregado que faltar o trabalho, ainda que justificado por atestado médico,
perderá o prêmio no mês correspondente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE ALIMENTAÇÃO
Naqueles postos de trabalho onde a empresa não forneça alimentação ao empregado, será fornecido valealimentação, nos moldes do Programa de Alimentação do Trabalhador (Lei n° 6.321/76 e Portaria n° 3/02 da
Secretaria de Inspeção do Trabalho), por dia trabalhado, no valor de R$ 27,60/dia (vinte e sete reais e
sessenta centavos), para jornada igual ou superior a 8 horas diárias, jornada 12x36 e jornada de 6 horas diárias.
Parágrafo Primeiro: Para o empregado horista será fornecido vale-alimentação nos valores acima estipulados, por
dia trabalhado em jornada igual ou superior a 4 horas diárias.
Parágrafo Segundo: As empresas descontarão 20% (vinte por cento) do valor do vale-alimentação fornecido aos
empregados, conforme permitido pelo art. 4° da Portaria n° 3 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, de 1°.03.02.
Parágrafo Terceiro: As empresas fornecerão o vale alimentação antecipadamente até o 5º (quinto) dia útil aos seus
empregados, exceto àqueles que estão em período de experiência, os quais receberão semanalmente.

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE
O vale transporte será fornecido aos empregados antecipadamente até o 5º (quinto) dia útil, exceto àqueles que
estão em período de experiência, os quais receberão semanalmente.
Parágrafo Único: Fica facultado às empresas abrangidas pela presente convenção converter o vale-transporte em
espécie, podendo ser pago em folha de pagamento, nas regiões em que as mesmas não possuam sede, escritório
regional ou representante, e nos locais não servidos por transporte público ou que não haja transporte público no
horário de início ou fim da jornada de trabalho, sem que seja considerado salário in natura e jornada in itinere.

SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SEGURO DE VIDA
Em caso de morte ou invalidez as empresas garantirão a todos os empregados vigilantes uma indenização
correspondente ao seguro de vida, de acordo com o disposto na Lei n° 7.102 de 20.06.83, no Decreto n° 89.056, de
24.11.83, na Lei n° 8.863/94 e na cláusula 2ª da Resolução CNSP 05/84 de 10.07.84, a ser concedida nas seguintes
condições:
a) 26 (vinte e seis) vezes a remuneração mensal do vigilante, verificada no mês anterior, para a cobertura de morte
por qualquer causa;
b) 02 (duas) vezes o limite fixado na alínea “a”, para a cobertura de invalidez permanente, parcial ou total por
acidente de trabalho, limitado a tabela das seguradoras aprovada pela SUSEP .

OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA
As empresas assegurarão assistência jurídica gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito
criminal ou responder a ação penal por ato praticado no desempenho da sua função ou em decorrência da mesma e
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na defesa do patrimônio do empregador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ASSISTÊNCIA FUNERAL
No caso de falecimento de empregado, a empresa pagará, a título de assistência funeral, a quantia correspondente
a 50% (cinquenta por cento) do piso normativo da categoria, salvo empresa que possua seguro de vida que
estabeleça cobertura de assistência funeral superior ao valor correspondente ao definido na presente cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BENEFICIO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR (SAÚDE E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)
Com o objetivo de garantir a implementação e/ou manutenção dos convênios de saúde disponibilizados pelos
Sindicatos profissionais, bem como viabilizar a qualificação educacional e profissional dos trabalhadores da
categoria, assegurando maior qualidade de vida, crescimento pessoal e empregabilidade, fica convencionado que
todas as empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho contribuirão mensalmente com valor
de R$ 14,00 (quatorze reais) por empregado, o qual será revertido em benefício ao trabalhador, distribuído da
seguinte forma:
R$ 1,00 (um real) - FEVASC - Federação dos Vigilantes, Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância,
Prestadoras de Serviços, Asseio e Conservação e de Transporte de Valores do Estado de Santa Catarina;
R$ 1,00 (um real) - ICAEPS - Instituto Catarinense De Educação Profissional;
R$ 12,00 (doze reais) - Sindicatos Profissionais da base territorial correspondente.
Parágrafo Primeiro:O recolhimento do valor total convencionado (R$ 14,00 por empregado) será realizado pelas
empresas em favor do Sindicato profissional até o dia 10 de cada mês, juntamente com planilha demonstrativa de
valores, relação de empregados e comprovante de recolhimento.
Parágrafo Segundo: Cabe aos Sindicatos profissionais efetuar o repasse à FEVASC e aos ICAEPS, dos
valores estabelecidos no caput até o dia 20 de cada mês, devendo acessar o sistema das entidades FEVASC E
ICAEPS, preencher os dados, anexar o relatório de recebimento que deverá conter as seguintes informações: nome
da empresa, CNPJ, data do pagamento, valor, efetuando o pagamento do boleto gerado pelo sistema.
Havendo pagamentos efetuados por empresas aos sindicatos laborais fora do prazo estabelecido no parágrafo
anterior, deverá o Sindicato Laboral providenciar a emissão de um novo boleto complementar e o correspondente
pagamento até o último dia do mês correspondente.
Parágrafo Terceiro: Os Sindicatos profissionais deverão encaminhar ao Sindicato patronal cópia de todos dos
convênios de assistência de saúde oferecidos em benefício dos empregados.
Parágrafo Quarto: O ICAEPS dará ampla divulgação em seus meios de comunicação de todos os treinamentos,
cursos, palestras e projetos desenvolvidos em favor da categoria e disponibilizará relatório de gestão, nos moldes
previstos em seu estatuto.
Parágrafo Quinto: Os cursos oferecidos pelo ICAEPS não terão quaisquer custos ao empregado.
Parágrafo Sexto: Compete ao Sindicato Laboral comprovar o cumprimento regular do parágrafo segundo
da presente cláusula em até 3(três) dias após a data do recebimento da notificação enviada pelo sistema ao acusar
a ausência do repasse, sob pena da desobrigação permanentemente da mesma pelas empresas.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL
Ficam autorizadas as empresas em caso de término do contrato entre prestador e tomador de serviços a aplicação
automática da rescisão prevista no art. 484-A, desde que o empregado permaneça laborando no mesmo posto de
serviço.
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AVISO PRÉVIO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
Tratando-se de rescisão contratual sem justa causa pelo empregador, se o empregado obtiver novo emprego antes
do término do período de aviso prévio e comunicar, por escrito, tal situação com antecedência de 48 (quarenta e
oito) horas, fica a empresa dispensada do pagamento relativo ao período do aviso prévio não trabalhado.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA VIGÉSIMA - HORISTA
Ficam as empresas autorizadas a contratar vigilantes na condição de horistas, para somente para
laborar em sábados, domingos, feriados, folgas, faltas, férias, eventos, substituição em intervalo intrajornada e em
caso de necessidade de prorrogação da jornada de trabalho superior a 12 horas diárias e inferior a 15 horas diárias.
Parágrafo Primeiro: Fica vedada a utilização dos serviços dos empregados já contratados para realização desta
jornada.
Parágrafo Segundo: A jornada dos vigilantes contratados na condição de horistas não poderá ser inferior a 24
(vinte e quatro) horas mensais, com exceção dos empregados contratados para a realização de eventos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REGISTRO DE VIGILANTES
Obrigatoriedade de constar na Carteira de Trabalho e Previdência Social a função VIGILANTE, sendo vedado o
registro como vigia ou qualquer outra expressão que descaracterize a função do vigilante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM SEGURANÇA PRIVADA
Ficam obrigadas as empresas com objeto social diverso da prestação de serviços especializados de vigilância e
segurança privada que empreguem profissionais vigilantes, nos termos da lei 7.102/83 e Portaria nº 3.233/2012DG/DPF, a manter em seu quadro de empregados profissional especialista em segurança privada, com nível
superior e especialização específica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PLANO DE SEGURANÇA
Ficam obrigadas as empresas com objeto social diverso da prestação de serviços especializados de vigilância e
segurança privada que empreguem profissionais vigilantes, nos termos da lei 7.102/83 e Portaria nº 3.233/2012DG/DPF, a possuir plano de segurança elaborado por profissional especialista em segurança privada, com nível
superior e especialização específica, o qual deverá ser aprovado, homologado e registrado junto ao Sindicato
Profissional de sua base territorial respectiva, devendo este ser renovado com periodicidade anual.
Parágrafo Único: Os Sindicatos Profissionais poderão contratar entidade especializada para promover a análise,
aprovação, homologação e registro dos planos de segurança apresentados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONTRATO INTERMITENTE
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Fica facultada às empresas a contratação de empregados na modalidade intermitente, na forma dos artigos 452-A e
seguintes da CLT, apenas para a prestação de serviços nos eventos de: festas, festivais, feiras, shows, jogos
esportivos, convenções, eventos corporativos, atestados médicos, férias e faltas, desde que para a prestação de
serviços de forma não contínua, sendo obrigatória a alternância de períodos de prestação de serviços e de
inatividade.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CURSOS DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM
O treinamento dos profissionais em segurança privada abrangidos pela Lei n° 8.863/94 será promovido por conta da
empresa, sem ônus para o empregado.
Parágrafo Primeiro: Se o empregado se demitir ou for demitido por justa causa no prazo de 6 (seis) meses da
realização do curso, deverá reembolsar a empresa na base de 1/6 (um sexto) do valor correspondente à metade do
seu salário profissional básico, por mês que faltar para completar o referido período de 06 (seis) meses. A validade
da presente é para os profissionais admitidos após 01.02.2005.
Parágrafo Segundo: Por ser o curso de reciclagem requisito indispensável para o desenvolvimento da atividade de
vigilância tanto para o empregado como também para a empresa, fica convencionado que não será devido de horas
extras ao trabalhador nos dias em que este estiver fazendo o curso de reciclagem, desde que o curso não seja
realizado exclusivamente em dias de folga, sendo obrigatória a realização em dias consecutivos.
Parágrafo Terceiro: A empresa pagará ao empregado o curso de reciclagem caso o dispense nos 90 dias que
antecedem o vencimento da reciclagem, desde que não seja em razão de término de contrato entre empresa e
tomador de serviços ou a demissão seja por justa causa.

NORMAS DISCIPLINARES
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PENALIDADE SUSPENSÃO
Fica facultada às empresas a possibilidade de determinação do início do cumprimento pelo empregado de
penalidade de suspensão no dia de trabalho subsequente à aplicação da sanção, com o objetivo de preservar os
interesses do empregado, evitando o seu deslocamento desnecessário ao posto de serviço.
Parágrafo Primeiro: A aplicação da penalidade de suspensão deverá ser realizada na primeira oportunidade após
o ato faltoso ou imediatamente após a sua apuração, porém o cumprimento da suspensão poderá iniciar-se no dia
de trabalho subsequente à aplicação da sanção.
Parágrafo Segundo: Fica estabelecido que a hipótese prevista na presente cláusula não caracteriza perdão tácito.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - GARANTIA DE TRANSPORTE AO EMPREGADO
As empresas assegurarão transporte ao empregado, para deslocamento em serviço, quando não tenha posto fixo
ou esteja em equipe de reserva, ressalvada a hipótese de escala comunicada ao empregado, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sendo assegurado ao empregado "volante" vale transporte para o
deslocamento em serviço, exceto quando a empresa fornecer diretamente o transporte através de veículo próprio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - LOCAL PARA REFEIÇÃO
As empresas se comprometem a interceder por escrito junto às tomadoras de serviços para dispor de local
adequado para que os empregados realizarem suas refeições.
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR006715/2022

8/20

03/03/2022

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

252

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ALTA PREVIDENCIÁRIA
É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se a empresa no dia útil imediatamente
subsequente a alta, recebendo protocolo de apresentação, sob pena de ter o período de inércia considerado falta
injustificada, podendo ser caracterizado o abandono de emprego.
Parágrafo Primeiro: Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá
comunicar a empresa também no dia útil imediatamente subsequente a alta, que fornecerá contra recibo da referida
comunicação, sob pena de ter o período de inércia considerado falta injustificada, podendo ser caracterizado o
abandono de emprego.
Parágrafo Segundo: Caso o empregado não labore durante o processamento do recurso/ação apresentado em
face do INSS este deverá declarar de próprio punho ou por outro meio perante a empresa expressamente esta
condição, eximindo-a do pagamento dos respetivos salários e demais consectários durante este período.
Parágrafo Terceiro: Quando a empresa efetuar o encaminhamento previdenciário esta deverá cientificar o
empregado do conteúdo da presente cláusula.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RELAÇÕES CONTRATUAIS
As relações contratuais de trabalho entre empresa e empregado que perceba salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social serão objeto de livre estipulação
das partes interessadas.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - SUBSTITUIÇÃO (RENDIÇÃO) DE POSTO DE SERVIÇO PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO
Nos postos de serviços onde ocorra troca (rendição) de vigilantes em horários pré-determinados, havendo atraso
igual ou superior a 60 (sessenta) minutos que obrigue o vigilante a permanecer no posto de serviço, prorrogando
sua jornada de trabalho, fica assegurado o fornecimento de alimentação, vedada sua conversão em pecúnia.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS
É facultada às empresas abrangidas 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 Primeiro: O banco de horas de que trata a presente cláusula independe de acordo individual, desde que
a compensação ocorra no período máximo de 6 (seis) meses.
Parágrafo Segundo: Caso haja rescisão de contrato de trabalho as horas não compensadas serão pagas como
extraordinárias.

INTERVALOS PARA DESCANSO
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - INTERVALO INTRAJORNADA
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Fica facultado ao empregador reduzir o tempo de concessão do intervalo para repouso ou alimentação, disposto no
art. 71 da CLT, para 30 minutos.
Parágrafo Primeiro: A redução de que trata o caput somente é valida nos casos em que o intervalo intrajornada é
usufruído pelo empregado, não sendo devido pelo empregador qualquer valor em razão da redução convencionada.
Parágrafo Segundo: Excetua-se ao caput as jornadas de 12 horas (escalas 12x36 e 6x12) em que o intervalo
intrajornada concedido ou indenizado será sempre de 1 (uma) hora, o qual possui natureza indenizatória.

CONTROLE DA JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CONTROLE DE JORNADA
Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer sistemas alternativos
de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão registrar os horários de
início e término do trabalho, sendo que em qualquer das situações, a empresa ficará obrigada a disponibilizar ao
empregado a comprovação da jornada de trabalho realizado, podendo ser em formato eletrônico ou físico.

FALTAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTA AO PAI/MÃE TRABALHADORA
Fica assegurado abono de falta à mãe trabalhadora, mediante comprovação por declaração médica, em caso de
necessidade de consulta médica do filho de até 12 (doze) anos de idade ou, sendo o filho inválido ou portador de
necessidades especiais, sem limite de idade. O abono da falta do pai trabalhador somente ocorrerá se o mesmo for
separado judicialmente ou divorciado e detiver a guarda do filho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE E
VESTIBULANDO
Fica assegurado abono de faltas ao empregado estudante e vestibulando, nos horários dos exames, desde que o
empregador seja comunicado com 72 (setenta e duas) horas de antecedência e que o empregado comprove a
participação nas provas.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO
Com base no Art. 7°, inciso XIII, Capítulo II da CF/88, 59-A da CLT e art. 611-A da CLT fica facultado à empresa e
respectivos empregados estabelecerem acordo de prorrogação e compensação de horário de trabalho, podendo ser
adotado o regime 12 x 36 (12 horas de trabalho com 36 horas de descanso) ou a jornada de trabalho de 6 horas de
2ª à 6ª feira (período diurno) com 12 horas trabalhadas aos sábados ou domingos, alternadamente, perfazendo 42
horas semanais.
Parágrafo Primeiro: As partes convencionam que a remuneração do empregado submetido ao regime 12 x 36 será
composta das seguintes rubricas salariais:
A) 12 x 36 Diurno
Salário base
1hora normal com acréscimo de 50% a título de intervalo intrajornada (caso não concedido, por dia
trabalhado - pagamento do valor da hora normal acrescido de 50%), em caráter indenizatório.
B) 12 x 36 Noturno
Salário base
www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR006715/2022

10/20

03/03/2022

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

254

Adicional noturno
Reflexo do adicional noturno sobre o DSR
1 hora normal a título de hora noturna reduzida com acréscimo de 20% de adicional noturno por dia
trabalhado (pagamento do valor da hora normal acrescido de 20%)
1hora normal com acréscimo de 50% a título de intervalo intrajornada (caso não concedido, por dia
trabalhado - pagamento do valor da hora normal acrescido de 50%), em caráter indenizatório.
Obs.: A adoção desse regime contempla a previsão constante do art. 5º da Lei 605/49.
Parágrafo Segundo: As horas excedentes à oitava diária ou à quadragésima quarta semanal não serão
remuneradas extraordinariamente, por tratar-se de regime de compensação.
Parágrafo Terceiro: O intervalo intrajornada não concedido será pago em caráter indenizatório.
Parágrafo Quarto: Nos regimes 12x36 e 6(diurnas)x12 a remuneração mensal pactuada abrange os pagamentos
devidos pelo descanso semanal remunerado, domingos e pelo descanso em feriados, e serão considerados
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do
art. 73 da CLT.
Parágrafo Quinto: O divisor mensal aplicável à jornada 12x36 e 6x12 é 220 (duzentos e vinte).
Parágrafo Sexto: A prestação de horas extras habituais, inclusive trabalho em dias de folga, não descaracteriza o
acordo de compensação de jornada e o banco de horas.
Parágrafo Sétimo: Com a superveniente aprovação do Estatuto da Segurança Privada considerar-se-á o texto da
presente cláusula automaticamente ajustado à nova legislação.
Parágrafo Oitavo: Fica autorizada a adoção de jornada de compensação em ambientes insalubres, não se fazendo
necessária a licença prévia do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 60, parágrafo único e 611-A, XIII da CLT.
Parágrafo Nono: Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período
extraordinário o que exceder a jornada normal, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal,
em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas
dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras: práticas religiosas; descanso; lazer;
estudo; alimentação; atividades de relacionamento social; higiene pessoal; troca de roupa ou uniforme, etc.
Parágrafo Décimo: O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto
de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - TROCA DO DIA DE FERIADO
É facultada às empresas a troca do dia de feriado para outro dia que possibilite a continuidade operacional da
prestação de serviço, conforme o interesse do tomador de serviços, nos termos do art. 611-A, XI, da CLT.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - INÍCIO DO PERÍODO DO GOZO DE FÉRIAS
Fica convencionado entre as partes que o início das férias coletivas ou individuais somente não poderá coincidir
com domingo ou feriado, bem como sábados em que não haja expediente normal de trabalho.
Parágrafo Primeiro: Para os empregados que trabalhem em regime de compensação, o início das férias não
poderá coincidir com o dia da folga de sua escala de serviço, exceto para os empregados que laboram em escala
12x36 que em razão das características da escala não é possível evitar que o inicio recaia nestes dias, podendo as
férias ser iniciadas em qualquer data a ser definida pelo empregador.
Parágrafo Segundo: O aviso de concessão de férias ao empregado deverá ser feito com o prazo mínimo de 15
dias.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ANTECIPAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS
É facultado ao empregador antecipar as férias dos colaboradores que ainda não cumpriram o período aquisitivo.
Parágrafo primeiro: A comunicação da concessão de férias pode ser feita ao colaborador com antecedência de
10 dias.
Parágrafo segundo: Em caso de pedido de demissão pelo colaborador ou de encerramento do contrato
de prestação de serviços, antes do término do período aquisitivo das férias antecipadas, fica permitido ao
empregador o desconto nas verbas rescisórias do valor proporcional das referidas férias ainda não adquiridas pelo
colaborador.
Parágrafo terceiro: Em caso de dispensa por justa causa aplicada ao colaborador antes do término do
período aquisitivo de férias, fica a empresa autorizada a efetuar o desconto das férias antecipadas na rescisão
contratual. Fica tal desconto excluído do limite do §5º do art. 477 da CLT.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - SISTEMAS DE SEGURANÇA
As empresas garantirão aos empregados lotados em postos de serviço sem qualquer proteção, como terrenos,
pátios e áreas descobertas, a instalação de guarita ou outro equipamento semelhante que propicie condições de
abrigo contra intempéries.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - TRABALHO EM DIAS DE CHUVA
No caso de trabalho em dias de chuva, quando o empregado estiver trabalhando em áreas externas, sem proteção,
lhe será fornecido equipamento de proteção impermeável.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - COLETE SINALIZADOR
Para os empregados que trabalhem em estacionamentos ou locais em que haja necessidade de controle de fluxo de
veículo, as empresas fornecerão colete sinalizador.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - COLETE A PROVA DE BALAS
As Empresas fornecerão a todos os seus empregados que utilizarem armas, lotados em qualquer posto de serviços,
coletes a prova de balas, conforme Portaria nº 3233/2012, do Ministério da Justiça - Polícia Federal. Ainda, deverá
ser fornecida capa balística individualizada para cada vigilante.

UNIFORME
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - UNIFORMES
As empresas fornecerão aos empregados, gratuita e anualmente, 02 (dois) uniformes completos e adequados às
diferentes condições climáticas do Estado no decorrer do ano, que deverão ser devolvidos por ocasião da rescisão
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contratual. O descumprimento desta obrigação pelo empregado assegurará ao empregador o recebimento de 30%
(trinta por cento) da importância dispensada com a aquisição do uniforme.
Parágrafo Primeiro: A empresa fornecerá, gratuitamente, de dois em dois anos, jaqueta ou japona para o abrigo
dos empregados contra o frio, a ser devolvida por ocasião da rescisão contratual ou reembolsada pelo empregado
nos moldes do estipulado no caput desta Cláusula.
Parágrafo Segundo: O “quepe” ou “bico-de-pato” será confeccionado em tecido.
Parágrafo Terceiro: As empresas fornecerão, gratuitamente, a cada 12 (doze) meses, um par de sapatos aos
empregados, que deverá ser devolvido por ocasião da rescisão contratual ou reembolsado.
Parágrafo Quarto: As empresas fornecerão uniformes adequados para as vigilantes femininas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - LOCAL PARA GUARDA DE UNIFORMES
As empresas se comprometem a interceder junto às tomadoras de serviços para dispor de local adequado e seguro
para que os empregados guardem seus uniformes e pertences pessoais.

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - REVISÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES
As empresas se obrigam a fazer a revisão das armas e munições, semestralmente.

EXAMES MÉDICOS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PERÍODO DE VALIDADE DOS EXAMES MÉDICOS
Ficam as empresas autorizadas a ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90
(noventa) dias, conforme preconiza o item 7.4.3.5.2 da NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO.
Parágrafo Único: Fica o empregado obrigado a comparecer em local e horário previamente agendado, para a
realização dos exames médicos ocupacionais, quando este for convocado por escrito e receber vale transporte,
sendo que o não comparecimento do empregado, sem a devida justificativa ou prévia comunicação, sujeitará o
mesmo ao desconto em sua folha de pagamento do valor correspondente à consulta.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - ATESTADOS MÉDICOS
As faltas do empregado ao serviço, por motivo de saúde, deverão ser justificadas por meio de atestados médicos ou
odontológicos (com identificação do CRM e/ou CRO) e ratificados pelo médico da empresa, devendo o empregado
fazer chegar o atestado à sede da empresa ou às mãos de preposto ou representante em seu posto de trabalho, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua emissão. Caso o atestado tenha sido entregue em
fotocópia, a via original deve ser apresentada para conferência da empresa no dia do retorno do empregado ao
trabalho.
Parágrafo Único: Tendo em vista a obrigação de lançamento dos eventos relacionados a doenças através do
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), ante as obrigações
impostas pelo INSS para encaminhamento dos afastamentos Previdenciários, especialmente no caso de soma de
atestados de afastamento de saúde pela mesma enfermidade, os atestados apresentados pelos trabalhadores
deverão conter obrigatoriamente a CID – Classificação Brasileira de Doenças, sendo que a falta da Classificação
poderá prejudicar a concessão do benefício ao trabalhador.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - SESMT ÚNICO
As empresas de mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município, ou em municípios limítrofes,
cujos estabelecimentos se enquadrem no Quadro II da NR-4, poderão constituir Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT COMUM, organizados pelo Sindicato Patronal
correspondente ou pelas próprias empresas, tudo em consonância com o disposto no item 4.14.3 da NR-4,
aprovada pela Portaria MT n. 3.214/78, com redação alterada pela Portaria MTE n. 17, de 01 de agosto de 2007.
Parágrafo Primeiro: As empresas participantes do SESMT COMUM, poderão realizar e participar de Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT COMUNITÁRIA, organizada pelo Sindicato Patronal, com a
participação opcional do Sindicato dos Trabalhadores, tudo conforme art. 8º da CLT e item 5.51 da NR-5, aprovada
pela Portaria MT n. 3.214/78 e com o respaldo do contido nos itens 5.4, 5.5 e 5.48, da mesma NR.
Parágrafo Segundo: O SESMT COMUM previsto no caput, assim como a SIPAT Comunitária descrita no item
supra, deverão ter seu funcionamento avaliado anualmente, por Comissão Composta de representantes das
empresas prestadoras de serviços, indicados pelo Sindicato Patronal, e por represente indicado pelo Sindicato de
Trabalhadores.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDICATO PATRONAL
Considerando o previsto no art. 611-A da CLT de que prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou
Convenção Coletiva, ressaltadas as vedações previstas no art. 611-B;
Considerando que o art. 611-B não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda
a categoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado;
Fica estabelecido que as empresas abrangidas pelo presente instrumento contribuirão para o sindicato patronal com
a importância equivalente a 0,60% (sessenta centésimos por cento) incidente sobre o salário normativo de todos os
empregados devido, mensalmente, durante a vigência do presente instrumento, com prazo de pagamento até o dia
20 de cada mês, observado o salário do mês imediatamente anterior.
Parágrafo Primeiro: As empresas filiadas ao SINDESP/SC que estiverem em dia com as suas obrigações
estatutárias perceberão desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a contribuição prevista no caput.
Parágrafo Segundo: As empresas admitidas no quadro associativo do SINDESP/SC a partir da data de assinatura
da presente convenção coletiva de trabalho ficarão sujeitas ao desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a
contribuição prevista no caput, no período de carência de 03 (três anos).
Parágrafo Terceiro: Pelo não cumprimento da presente cláusula, multa de 2% (dois por cento) nos primeiros 30
dias, com adicional de 1% (um por cento) ao mês após este período.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL
Considerando o previsto no art. 611-A da CLT de que prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de Acordo ou
Convenção Coletiva, ressaltadas as vedações previstas no art. 611-B;
Considerando que o art. 611-B não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda
a categoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado;
As empresas de Segurança Privada do Estado de Santa Catarina deverão recolher a Contribuição Confederativa
Patronal, consoante do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis à matéria. As
normas de cobrança serão apresentadas e aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo
SINDESP/SC.
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO LABORAL NEGOCIAL
Fica estabelecido o desconto na folha de pagamento dos empregados que prévia e expressamente autorizarem, no
mês de junho e novembro de 2022, o valor de R$30,00 (trinta reais) em cada mês, a titulo de taxa negocial, que
deverá ser recolhido para a entidade profissional até o 10º. dia do mês subsequente ao desconto, sob pena de multa
de 10%, do valor devido, mais juros e correção monetária de lei, até a data da satisfação da obrigação.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
As empresas recolherão em guias próprias, fornecidas pela entidade profissional, contribuição sindical dos
empregados que prévia e expressamente autorizarem, na forma prevista no artigo 580, caput, inciso primeiro, da
CLT, qual seja, correspondente a 01 (um) dia da remuneração do empregado, no mês de março de cada ano, sob as
penas previstas na presente norma coletiva de trabalho.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
As empresas deverão recolher entre os dias primeiro e 31 de janeiro em guias especificas da Caixa Econômica
Federal fornecidas pela entidade patronal a contribuição sindical, na forma prevista no artigo 580, caput, III da CLT.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONVÊNIOS
As empresas obrigam-se a descontar em folha de pagamento de seus empregados, com a prévia e expressa
autorização dos mesmos, os valores referentes a convênios com saúde ou alimentação que venham a ser
estabelecidos pela entidade sindical, sendo que tais descontos estão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
remuneração do empregado.
Parágrafo Primeiro: Os valores descontados serão repassados à entidade sindical ou diretamente ao profissional
conveniado até o sétimo dia útil posterior ao desconto. Após esta data, será aplicado multa de 10% (dez por cento)
ao mês mais juros de mora de 2% (dois por cento) ao dia.
Parágrafo Segundo: As empresas comunicarão por escrito ou via E-mail (disponibilizados pelas entidades sindicais
para este fim) ao Sindicato Laboral a rescisão contratual do empregado, para verificação de eventuais débitos com
convênios, com antecedência mínima de 10 dias da conferência.
Parágrafo Terceiro: Caso a empresa não cumpra com o “Parágrafo segundo” da presente cláusula, arcara com os
valores dos convênios utilizados pelos trabalhadores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - DESCONTO E RELAÇÃO DE MENSALIDADES
As empresas descontarão em folha de pagamento, a crédito do Sindicato Profissional a que o empregado estiver
filiado, o valor relativo à mensalidade sindical, mediante carta de autorização prévia e expressa do empregado. O
repasse se dará até o sétimo dia útil do mês após o desconto do empregado. As empresas encaminharão,
mensalmente, aos Sindicatos Profissionais a relação nominal dos associados que sofrerem o desconto das
mensalidades, até 15 (quinze) dias úteis após o desconto. Após esta data, será aplicado multa de 10% (dez por
cento) ao mês mais juros de mora de 2% (dois por cento) ao dia.
Parágrafo Primeiro: A mensalidade sindical é devida também no mês de férias do trabalhador e quando em auxíliomaternidade.
Parágrafo Segundo: O comunicado de filiação de novos associados deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês
pela entidade sindical. As empresa ficam obrigadas a descontar as mensalidades dos trabalhadores que foram
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comunicados até o dia 20 de cada mês no contra cheque do mesmo mês da comunicação.
Parágrafo Terceiro: O descumprimento da presente clausula, acarreta multa de 10 vezes do valor que deveria ser
descontado a título de mensalidade sindical, arcados pela empresa sem ônus ao trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - COMISSÃO PARITÁRIA
As partes manterão Comissão Paritária para discutir trimestralmente os impasses e outros temas relacionados ao
presente Instrumento Normativo, bem como eventuais problemas que aflijam a categoria Econômica e/ou Laboral.
Parágrafo Único: Ocorrendo a necessidade de discussão de qualquer matéria relativa a esta CCT em período
diverso das reuniões previamente previstas, a parte que sentir necessidade deverá oficiar a parte contrária,
sugerindo o agendamento de reunião para discussão que vise a solução do impasse.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - ATAS DE REUNIÕES
De toda e qualquer reunião feita no âmbito dos sindicatos profissional e patronal das empresas deverá ser extraída
Ata correspondente, que será assinada pelos presentes.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM CONVENÇÃO COLETIVA
Fica pactuada entre as partes acordantes da presente Convenção Coletiva a obrigação de não estabelecer e firmar
Acordos Coletivos de Trabalho com cláusulas contrárias, incompatíveis e em condições inferiores as Cláusulas
estabelecidas neste instrumento.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO
Fica estabelecida a possibilidade jurídica de os Sindicatos Profissionais proporem ação de cumprimento perante a
Justiça do Trabalho, independente de outorga de procuração de seus representados, visando o cumprimento de
quaisquer das cláusulas contidas nesta Convenção Coletiva de Trabalho. A entidade patronal e as empresas de
segurança privada reconhecem a legitimidade das Entidades Sindicais dos Empregados, para ajuizamento dos
pedidos sobre cumprimento de todas as Cláusulas desta Convenção.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - PENALIDADES
O descumprimento de quaisquer das cláusulas contidas neste instrumento coletivo, não havendo previsão de
penalidade própria, acarretará para a empresa multa em valor equivalente a 2% (dois por cento) do salário
normativo da categoria profissional, por empregado e por infração, revertidos 50% (cinqüenta por cento) para o(s)
empregado(s) prejudicado e igual montante para a entidade sindical profissional correspondente.

Õ
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OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - RENEGOCIAÇÕES
As mudanças determinadas na política econômica e salarial por parte do Governo Federal, e do Congresso
Nacional ensejarão a renegociação dos termos deste instrumento coletivo, no que se refere às cláusulas que forem
atingidas por tais mudanças.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - APRENDIZES
O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em relação às
funções que demandem formação profissional, difere do curso de formação de vigilante a que alude a Lei no
7.102/83, em seu art. 16, IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança, não se confundindo
com a mencionada habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio, prevista nas normas
que tratam da aprendizagem, e também por força de lei, o curso de formação de vigilante somente pode ser
autorizado pela Polícia Federal, portanto no cálculo da contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de
cálculo os vigilantes, armados e/ou desarmados.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD´S
Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa, desarmado ou com o uso de
armas de fogo, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em
plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei no 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com
relação a admissão de pessoa portadora de deficiência habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo
do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), o dimensionamento relativo ao pessoal da administração
interna das empresas, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que
comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação
expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de
vigilante (art. 140 e 141 do Decreto no 3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal,
conforme Lei 7.102/83 e Portaria/DPF 3233/2012.

DILMO WANDERLEY BERGER
PRESIDENTE
SIND DAS EMPR DE SEG PRIVADA DO EST SC

JODECIR PEDROSO DE SOUZA
PRESIDENTE
FED VIG EMPR EMP SEG VIG PREST SER ASS CON TR VAL EST SC

LUIZ CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIG E SEGUR PRIVADA PRESTADORA DE SERV NO MUNICIPIO
DE FLORIANOPOLIS SC

VANDERLEI MICHELON
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA PRESTADORAS DE
SERVICOS DE SAO JOSE E REGIAO

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR006715/2022

17/20

03/03/2022

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

261

JODECIR PEDROSO DE SOUZA
PRESIDENTE
SIN VIG EMP EMP SEG VIG EM PRE SER AS CON TR VAL BLU RE

BERTOLINO BORGES ALVES
PRESIDENTE
SINDICATO EMPR. RAMO. ATIV.SEG.PRIV.E EMPR.EMPRES..SEG,,VIG,SEG PESSOAL, ORG.AG.TAT. CURSO
FORM.ESP.VIG.CRICIUMA REGIAO-SINVAC

TELMO VIEIRA SATICQ
PRESIDENTE
SIND.VIG.EMP.SEG.VIG.PRES.SER. CON.TRA.VAL.JOACAB

MATIAS JOSE RIBEIRO
PRESIDENTE
SIND.VIG.EMP.SEG.VIG.PRES.SERV CON.TRA.VAL.LAGES

SERAFIM MEDEIROS AGUILERA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DE
TUBARAO E REGIAO

MODESTO NERVIS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DE
CHAPECO E REGIAO

SILVIO KAMMER
PRESIDENTE
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DE
JOINVILLE/SC

ADEMIR EDSON FERNANDES
PRESIDENTE
SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DE
JARAGUA DO SUL E REGIAO

ANEXOS
ANEXO I - ATA SINDESP
Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA FLORIANÓPOLIS
Anexo (PDF)
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ANEXO III - ATA SÃO JOSÉ
Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA BLUMENAU
Anexo (PDF)

ANEXO V - ATA CRICIÚMA
Anexo (PDF)

ANEXO VI - ATA JOAÇABA
Anexo (PDF)

ANEXO VII - ATA LAGES
Anexo (PDF)

ANEXO VIII - ATA TUBARÃO
Anexo (PDF)

ANEXO IX - ATA CHAPECÓ
Anexo (PDF)

ANEXO X - ATA JOINVILLE
Anexo (PDF)

ANEXO XI - ATA JARAGUÁ
Anexo (PDF)

ANEXO XII - ATA TRT
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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