
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

CAMPUS PESQUEIRA 
Rodovia BR 232, Km 208, Loteamento Portal, Bairro Prado 

Pesqueira-PE, CEP 55.200-000 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 0 0 1 /2 0 1 9 , q u e  f a ze m  e n t re  s i  o  INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO/ C A M P U S  P E S Q U E I R A , CNPJ nº 

10.767.239/0007-30 e a Empresa SILVA & SILVA 

TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.875.601/0001-00, na 

forma abaixo: 

 

 

O INSTITUTO FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE  PERNAMBUCO –

CAMPUS PESQUEIRA,  com sede na R o d o v i a  BR  232 Km  208  Loteamento  Portal 

s/n, Prado,  na cidade de Pesqueira /PE, CEP 55.200-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.767.239/0007-30, neste ato representado pela Diretora Geral em exercício Sra. ANICELIA 

FERREIRA DA SILVA, nomeada pela Portaria nº 139/2017/DGCP, de 09 de agosto de 2017,  

inscrita no CPF nº 6 9 2 . 4 6 9 . 2 0 4 - 4 9 , portadora da Carteira de Identidade nº 

3 7 0 8 1 5 5 - S S P - P E , doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa SILVA & 

SILVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o nº 10.875.601/0001-00,  

sediado na  Rua Dr.  C lóv is  A raú jo ,  1 21 -Ja guar ibe ,  Es cada -PE ,C EP 5 5.5 00 -

00 0,  f one  ( 81)  3 53 4- 4 20 2,  e-m ai l  s i l as@grup ol iderancase rv icos .c om.b r ,  

doravante  designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Silas André Cabral 

Santana da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 7669211-SDS-PE e CPF nº 

077.812.664-12, tendo em vista o que consta no Processo nº 23299.012507.2019-21 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 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução 



Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 04/2018(UASG 158477), mediante  as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço terceirizado 
com mão-de-obra dedicada de EL E T R I C I S T A , que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este t ermo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
 
 

 
GRUPO 

02 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ ÃO 

 
LOCAL DE 

EXECUÇÃO 

 
QUANT DE 

POSTOS 

 
HORÁRIO/ 
PERÍODO 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
Valor A n u a l  

R $  

 03 ELETRICISTA PREDIAL C. Pesqueira 01  44 horas 40.854,00 

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2 . 1  O prazo de vigência é  d e  1 2 ( d oze )  m es es ,  p o de n d o  s e r 
p ro rro g a d o  p o r  in te ress e  d a  c o nt rat a nte  a té  o  l im i t e  d e  6 0 (s ess en ta )  
m es es ,  in i c ia n d o  em  1 5 /0 7 2 0 1 9  e  en c erra n d o  em  1 4 /0 7 /2 0 2 0 , d e s de 
q u e  h a j a  a u t o r i z a ç ã o  f o rm a l  d a  a ut o r id a d e  c o m p e t e nt e  e  o bs e rva d o s  
o s  s eg u in t es  re q u is i t o s :  

2 . 1 . 1  O s  s e rv iç o s  te n h a m  s id o  p re s ta d o s  regu la rm e n t e ;  

2 . 1 . 2  Es t e ja  f o rm a lm e n t e  d e m o n st ra d o  q u e  a  f o rm a  d e  p re s t a ç ã o  d e 
s e rv iç o s  t e m  n at u re z a  c o n t in u a d a ;  

2 . 1 . 3  S e j a  j u n ta d o  re la t ó r io  q u e  d i s c o rra  s o b re  a  e x e c u çã o  d o  c o n t ra t o ,  
c o m  in f o rm a ç õ e s  d e q u e o s  s e rv iç o s  t e n h a m s id o  p res t a d os  
re g u la rm e n t e ;  

2 . 1 . 4  S e j a  j u n ta d a  j u st i f i c a t iv a  e  m o t iv o ,  p o r  e s c r i t o ,  d e  q u e  a  
A d m in is t ra ç ã o  m a n té m  in t e res se  n a  rea l i z a ç ã o  d o  s e rv iç o ;  

2 . 1 . 5  S e j a  c o m p ro v a d o  q u e  o  v a lo r  d o  c o n t ra t o  p e rm a n e c e 
e c o n o m ic a m e n t e  v a n t aj o s o  p a ra  a  a d min is t ra ç ã o ;  

2 . 1 . 6  H a j a  m a n i f e s ta ç ã o  e x p res s a  d a  c o n t ra ta d a  in f o rm a n d o  o  in t e re s se  
n a  p ro rro g a ç ã o ;  

 

2 . 1 . 7  S e j a  c o m p ro v a d o  q u e  a  c o n t ra t a d a  m an t é m  a s  c o n d iç õ e s  in ic ia i s  
d e  h a b i l i t a ç ã o .  



3 .  CL Á U S U L A  T ER CEI R A  –  D O  P R EÇO 

3 . 1  O  v a lo r  m e n s a l  d a  c o n t ra t a ç ã o  é  d e  R $ 3 . 4 0 4 , 5 0 ,  p e r f a z e n d o  
o  v a lo r  t o t a l  d e  R $  4 0 . 8 5 4 , 0 0 ( Q u a re n t a  m i l ,  o i t o c e n t o s  e  c in q u e n t a  
e  q u a t ro  re a i s ) .  

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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrente desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco/Campus Pesqueira para o exercício de 2018 na 
classificação abaixo: 

Gestão/ Unidade: 26418/158477 

Fonte: 8100000000 

PTRES: 1088333 

Elemento de despesa: 339037/01 

PI: L20RLP0100N 

Empenho nº: 2019NE800126(de 12/07/2019) 

4.2 Nos exercícios seguintes, 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 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

5.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e 
definitivo do serviço, nos seguintes termos: 

5.3 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA 
deverá entregar toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017; 

5.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância 
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

5.5 No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório Circunstanciado 



em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

5.6 Em existindo fiscal setorial este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 
consonância com suas atribuições, no mesmo prazo. 

5.7 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios 
mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento 
definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as 
seguintes diretrizes: 

5.7.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização técnica, administrativa, setorial, 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; 

5.7.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

5.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 

5.8  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. 

5.9 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas 
no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

5.10 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção 
das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a 
Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 
incapacidade de corrigir a situação. 

5.11 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em 
que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela 
própria Administração, 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. 

5.12 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.13 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 
 
 

 



5.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 
5.15 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. 

 
5.16 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. 

 
5.17 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. 

 
5.18 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 
contratada inadimplente no SICAF. 

 
5.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando 
couber: 

 

5.19.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para 
as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da 
LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções 
nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.19.2 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% 

5.20 A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 
1,94% no primeiro ano e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo 
dessa parcela de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da 
formulação do termo aditivo, nos termos da Lei 12.506/2011. 

6. CLAUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO 

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde 
que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 
contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste 
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° 2.271, 
de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017. 

6.2. 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. 

6.3. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

6.3.1. 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; 

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de 
preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do 
último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação 
legal ou normativa; 

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a 
partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será 
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova 



solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data 
da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 
que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo 
contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja 
prorrogação. 

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 
do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova 
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) 
ano, contado: 

6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em 
relação aos custos decorrentes de mão de obra; 

6.7.2. 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); 

6.7.3. 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; 

 

6.8. 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. 

6.9. 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. 

6.10. 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. 

6.11. 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, 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. 

6.12. Quando a repactuação referir-se 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. 
Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a 
variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o 
aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o 
índice específico, setorial ou geral IGP-M que retrate a variação dos preços relativos a 
alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na 
Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada, sem prejuízo das verificações 
abaixo mencionadas: 

6.12.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração; 

6.12.2. as particularidades do contrato em vigência; 

6.12.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados; 

6.12.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 

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

6.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 
vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

6.13.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

6.13.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

6.13.3. 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. 

6.14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

6.15. 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. 



6.16. 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. 

6.17. 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. 

6.18. 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/MPDG n. 5/2017. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1 A contratada prestará garantia no valor de R$ 2.042,70(dois mil e quarenta e 
dois reais e setenta centavos), equivalente a 5% do valor total do contrato, na 
modalidade de SEGURO GARANTIA,  no prazo de 10 (dez) dias, após a assinatura do 
contrato, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, 
devendo ser renovada a cada prorrogação , observados os requisitos previstos no 
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
 
7.2 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). 

 
7.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante 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. 

 

7.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme 
o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

7.5 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

7.5.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

7.5.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

7.5.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

7.5.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, bem como aquelas relativas ao FGTS, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

7.6 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos  os 
eventos  indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 



7.7 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

7.8 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. 

7.9 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 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

7.10 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

7.11 A garantia prevista em edital 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. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a legislação que 
rege a matéria. 
 

7.12 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/MPDG n. 5/2017. 
 

7.13 Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 
Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 

 
7.14 Será considerada extinta a garantia: 

 
7.15 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; 

 
7.16 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/MPDG n. 05/2017. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 



8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE estão assim 
discriminados: 

8.1.1 Jornada e horário: J o r n a d a  d e  t r a b a l h o  d e  8  h o r a s  s e m a n a i s ,  segunda 
a sexta, entre 07:00h à s  1 1 : 0 0 h  e  1 3 : 0 0 h  à s  1 7 : 0 0 h , e sábado, d a s  
7 : 0 0 h  à s  1 1 : 0 0 h  a critério da Administração. 

8.1.2 Os horários de trabalho poderão sofrer alterações, de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE, que deverá comunicar à CONTRATADA, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para que sejam tomadas as 
providências necessárias. 
 

8.1.3 Fica vedada a prorrogação de jornada de trabalho (dobra). 
 

8.2 Os serviços de ELETRICISTA serão executados conforme discriminados abaixo: 
8.2.1 Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas 

elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de 
instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de 
comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; 

8.2.2 Executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de 
sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações 
e de painéis elétricos; 

8.2.3 Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de 
redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; 

8.2.4 Executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de 
disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, 
testes de comandos e sistema de proteção reaberto em conexões de barramentos, 
chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ ou análise 
de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e 
equipamentos específicos; utilizar programas aplicativos de informática no 
desempenho de suas atividades; 

8.2.5 Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e 
usando Equipamentos de Proteção (EPI’s); 

8.2.6 Elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da 
carga elétrica em instalações novas e/ ou reformas; 

8.2.7 Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, 
equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de 
dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do 
processo; 

8.2.8 Acompanhar intervenções eletromecânicas, moto bombas e motores elétricos, 
envolvendo, inclusive, montagens e desmontagens por meio de procedimentos 
padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e 
de proteção elétrica; 

8.2.9 Conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, 
além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do  serviço  e orientação superior. Planejar serviços de 
manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, 
preditiva e corretiva. 

8.2.10 Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. 
8.2.11 Elaborar documentação técnica; 



8.2.12 Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

8.2.13 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 
quando necessário: 

8.2.13.1 CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - Material: Confeccionado em 
plástico injetado de primeira qualidade, com alta resistência à impactos e 
penetração, resistente à ação química e absorção de água, de combustão lenta, com 
isolamento para alta tensão. Classe: B na cor branca. Aba: frontal, deve se estender 
na parte frontal do casco, com largura não inferior a 38 mm e não superior a 
140 mm, a declinação da aba não deve ser menor que 150 e nem superior a 370, com 
o capacete apoiado em superfície horizontal. Casco: é a parte do capacete formado 
por copa e aba, destinada a servir de anteparo contra agentes agressivos, moldado 
em peça única, sem emendas nem furos passantes, não deve ter anéis, 
ponteiras, amarrações ou partes metálicas de qualquer espécie. Carneira: é a parte 
integrante de suspensão que circunda a cabeça, deve ser em plástico flexível ou 
composição de plástico flexível e náilon, ajustáveis de modo que ofereçam conforto ao 
usuário, deve ser substituível; ajustável aos tamanhos de 520 mm a 635 mm de 
perímetro e o intervalo de ajuste não deve ser superior a 10 mm. O espaço 
compreendido entre a face interna do capacete e a parte externa da carneira não 
deve ser menor que 6 mm, e nem maior que 19 mm quando a carneira estiver no seu 
ponto de ajuste máximo e mínimo, respectivamente. A superfície da carneira que 
entra em contato com a cabeça deve ter uma largura não inferior a 25 mm. As 
carneiras que tenham tira de nuca integrada ao casco não devem ser, 
necessariamente, de conformidade com a medida do perímetro apresentado acima. 
No entanto, elas devem acomodar-se aos tamanhos de cabeça requeridos. Coroa: 
deve ser em plástico flexível ou composição de plástico flexível e náilon, ajustáveis de 
modo que ofereçam conforto ao usuário. Tira da nuca: deve ser em plástico 
flexível ou composição de plástico flexível e náilon, ajustáveis de modo que 
ofereçam conforto ao usuário. Jugular: deve ser em plástico flexível ou composição 
de plástico flexível e náilon, ajustáveis de modo que ofereçam conforto ao usuário e 
deve ser ajustada de forma que permita ao usuário fazer movimentos com o pescoço 
e o capacete não caia da cabeça, bastando subir ou descer a jugular. Tira 
absorvente de suor: deve ser material macio e adequado à absorção de suor, 
cobrindo a porção da carneira que ficará em contato com a testa do usuário. 
 

8.2.13.2 CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA E TALABARTE DE SEGURANÇA 
- Cinto: confeccionado em cadarço de material sintético (100% poliamida), 
Apresentação: acolchoado na cintura e nas pernas, dotado de cinco fivelas duplas 
sem pino, confeccionadas em aço e utilizada para ajuste, cinco meias argolas em D, 
confeccionadas em aço, sendo localizada nas costas na altura dos ombros reguláveis ao 
cinto através de um passante de borracha, uma no peitoral, uma na altura do umbigo e 
duas nas laterais fixa ao cinto através de costura reforçada. Talabarte em “y” 



confeccionado em cadarço de material sintético. possui três mosquetões de dupla 
trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20mm (+/-5) e 
todos fixos através de costuras reforçadas nas extremidades. 
 

8.2.13.3 LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS (VAQUETA COM DORSO EM 
RASPA DE COURO) - Par de luvas confeccionada em raspa de couro de 1ª. qualidade 
tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e 
indicador, tira de reforço entre polegar e indicador, punho com costura dupla, 
costura em fio de algodão com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com 
aproximadamente 20 cm de comprimento, suficientemente macia de modo que 
permita fechar as mãos totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. 

8.2.13.4 LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA (ALTA TENSÃO) - Par de luvas 
Classe 4, cor bicolor, sendo preta na parte externa e vermelha na parte interna, com 
orla reforçada por enrolamento do cano da luva Comprimentos: de 406 mm e 457 
mm, com duas etiquetas de identificação laranja. Referência: luva isolante classe 4 
(tensão máxima de uso: 36000 v - valor eficaz). Tamanho: P, M, G e GG. 

8.2.13.5 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA PARA ELETRICISTA (PAR) - Modelo: com 
elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta lisa, hifrofugada, 
espessura de 1,6 a 2,0 mm, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e 
desgaste em condições normais de uso, forro de gáspea em couro raspa camurça 
natural; Palmilha: em couro natural, espessura mínima de 2,5 mm, costurada 
através do sistema strobel e palmilha de limpeza antibactericida; Alma: em fibra 
plástica; Solado: em poliuretano bidensidade bicolor, injetado diretamente ao 
cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano 
compacto, antiderrapante, sola mínima de 3 mm de espessura e salto mínimo de 2,0 
cm; Biqueira: em fibra sintética, com forro de espuma de látex com espessura 
mínima de 3mm; Contraforte: termoplástico, formato anatômico, com espessura 
mínima de 1,6 mm; Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união 
da gáspea com as partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: nº 36 a 
45; Garantia: de 6 (seis) meses, dada pelo fabricante. 
 

8.2.13.6 EQUIPAMENTOS PARA ELETRICISTA PREDIAL: 
8.2.14 Amperímetro; 
8.2.15 Teste neon; 
8.2.16 Alicate universal; 
8.2.17 Alicate de bico; 
8.2.18 Alicate de corte; 
8.2.19 Jogo de chaves de fenda; 
8.2.20 Jogo de chaves estrela; 
8.2.21 Escada tipo tesoura. 

 



8.2.22 A fiscalização e o acompanhamento do contrato serão de responsabilidade: 

8.2.22.1 Do Gestor e substituto, representando a administração nesse ato, 

8.2.22.2 Do Fiscal técnico e seu substituto representando a administração; 

8.2.22.3 Do Fiscal Administrativo e seu substituto, representando a administração; 

 
8.2.23 As atribuições do gestor: 

8.2.23.1 Ateste das faturas, de acordo com relatórios apresentados pelo fiscal técnico; 

8.2.23.2 monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, para evitar a sua 

degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um 

viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida; 

8.2.23.3 Cobrar ao fiscal técnico o relatório mensal; 

 
8.2.23.4 estabelecer reuniões periódicas, de modo a garantir a qualidade dos serviços a 

execução e o domínio dos resultados; 
 

8.2.23.5  Comunicar ao Ministério da Previdência Social e a Receita Federal do Brasil 
qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias; 

 
8.2.23.6 Comunicar ao Ministério do Trabalho (MTE) qualquer irregularidade no 

recolhimento Do FGTS; 
 

8.2.24 Das atribuições do fiscal técnico: 
 

8.2.24.1 Acompanhar diariamente a distribuição dos serviços; 
8.2.24.2 Manter livro de ocorrência, 
8.2.24.3 Emitir relatório mensal que abranja os resultados alcançados em relação à 

contratada, a adequação dos serviços prestados à rotina de execução pretendida, 
o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato e pesquisa ao 
público usuário. 

8.2.24.4 Das atribuições do fiscal administrativo: 
8.2.24.5  Análise da documentação trabalhista, fiscal e previdenciária. 
8.2.24.6 A comunicação entre a gestão e/ou fiscalização contratual e a CONTRATADA 

será por meio escrito, através ofício e e-mail institucional, sempre que se 
entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a execução 
contratual. 

8.2.24.7 A contratada deverá fornecer e-mail e telefones ao gestor e/ou fiscal. 
8.2.24.8  A contratada receberá seu pagamento de acordo com o número de postos de 

trabalho, observando o anexo V do edital do pregão(modelo de proposta). 
 
 
 
 



9. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
9.1.2. 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; 
9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
9.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada 
pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 
observado o limite da legislação trabalhista; 
9.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 
e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
9.1.6. 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/MP n. 5/2017. 
9.1.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais 
como: 
9.1.8. 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; 
9.1.9. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
9.1.10. 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 
9.1.11. 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. 
9.1.12. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 
9.1.13. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo 
adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 
quando for devido; 
 9.1.14. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos 



empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, 
a fim de verificar qualquer irregularidade; 
9.1.15. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 
9.1.16. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal 
empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 
igual período, após a extinção ou rescisão do contrato. 
9.1.17. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados em Ata. 

 
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.2.1 Executar os serviços conforme especificações do 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 quantidade 
especificadas neste contrato e em sua proposta; 
9.2.2. 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; 
9.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela 
Administração; 
9.2.4. 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; 
9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 
em vigor; 
9.2.6. 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; 
9.2.7. 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; 
9.2.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, 
conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a 
estes; 



9.2.9. 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: 
9.2.10. 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; 
9.2.11. 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 
9.2.12. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 
prestarão os serviços; 
9.2.13. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a 
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 
9.2.14. 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. 
9.2.15. 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: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) 
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 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; 
9.2.16. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro 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; 
9.2.17. 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; 



9.2.18. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as 
disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem 
de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício 
da atividade. 
9.2.19. 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. 
9.2.20. 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. 
9.2.21. 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. 
9.2.22. Instruir seus funcionários no tocante a boas práticas de sustentabilidade 
como o reuso e uso consciente de insumos e equipamentos; 
9.2.23. 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; 
9.2.24. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 
Internas da Administração; 
9.2.25. 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; 
9.2.26. 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: 
9.2.27. 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; 
 9.2.28. 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; 
9.2.29. 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. 
9.2.30. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 
Administração, para representá-la na execução do contrato; 
9.2.31. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; 
9.2.32. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 
empregados colocados à disposição da Contratante; 
9.2.33. 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. 
9.2.34. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação 
mencionada no Item 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. 
9.2.34.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser 
notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas 
verbas. 
9.2.35. 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; 
9.2.36. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 



9.2.37. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
9.2.38. 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; 
9.2.39. 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; 
9.2.40. 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. 
9.2.41. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no  
dimensionamento  dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos  custos 
variáveis  decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.2.42  A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes  
completos  aos  seus empregados da seguinte forma: 

9.2.42.1 Dois conjuntos completos a cada empregado ao início da execução 
dos serviços; 

9.2.43 A partir da data prevista para início da execução dos serviços, 
independente da data de entrega dos uniformes, deverá ser substituído 01 (um) 
conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer tempo, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da CONTRATANTE, 
sempre que não estejam atendendo às condições mínimas de apresentação 
exigidas; 
9.2.44 Os uniformes deverão ser entregues a todas as categorias profissionais 
(quando for o caso) mediante recibos individualizados, cujas cópias deverão ser 
enviadas para a fiscalização e controle do fiscal do Contrato; 
9.2.45 O conjunto de uniformes deverá ser composto das peças e especificações 
descritas no quadro a seguir, conforme a categoria e sexo do profissional, 
devendo a CONTRATADA submeter, previamente, amostra do modelo, cor e 
qualidade de cada peça para aprovação da CONTRATANTE, estando resguardado 
o direito desta de exigir a substituição daqueles julgados inadequados. 



9.2.46 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: 
9.2.47 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

9.2.47.1 BLUSA: Fornecer, no mínimo, 03(três) unidades para cada trabalhador 
a cada 12 meses, no padrão do uniforme da empresa, com mangas longas, com 
insígnia da empresa, desde que não sejam em cores ou material de fabricação 
que causem desconforto ou constrangimento de uso pelo funcionário ou ao 
IFPE. Deve ter sido fabricada em material que promova o conforto térmico ao 
funcionário. 

9.2.47.2  CAMISA TIPO BATA: Fornecer, no mínimo, 02 (duas) unidades para cada 
trabalhador a cada 06 meses, no padrão do uniforme da empresa, com insígnia da 
empresa, desde que não sejam em cores ou material de fabricação que causem 
desconforto ou constrangimento de uso pelo funcionário ou ao IFPE, com mangas 
curtas ou longas, atendendo a necessidade de cada funcionário. 
  
9.2.47.3 CALÇA COMPRIDA: Fornecer, no mínimo, 02 (duas) unidades para cada 
trabalhador a cada 6 meses, confeccionada em tecido brim ou jeans, no padrão 
do uniforme da empresa, desde que não sejam em cores ou material de 
fabricação que causem desconforto ou constrangimento de uso pelo funcionário 
ou ao IFPE. 

9.3 As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo 
os seguintes parâmetros mínimos: 

9.3.1 Calça de brim ou jeans; 
9.3.2 Jaleco - microfibra; 
9.3.4 Camisa tipo bata em brim; 
9.3.5 Dois conjuntos completos ao empregado no início da execução do 
contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a 
cada 06 (seis) meses, 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. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a contratada que: 

10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.3 fraudar na execução do contrato; 



10.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.5 cometer fraude fiscal; 
10.1.5     não mantiver a proposta. 

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

10.2.1 não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 
Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 
10.2.2 deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação no dia fixado. 
10.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
10.3.1 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; 
10.3.2 Multa de: 
10.3.2.1 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; 
10.3.2.2 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; 
10.3.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
10.3.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
10.3.2.5 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; 
10.3.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 
10.3.3 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 02(dois) anos. 
10.3.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 



União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 
05(cinco) anos. 
10.3.5 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; 
10.3.6 As sanções previstas nos subitens 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
10.3.7 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 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 

TABELA 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

 
 

05 



 
 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

 
 

04 

 
 

03 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

 
 

03 

 
04 

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

 
02 

 
 

05 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 
empregado e por dia; 

 
 

03 

 
 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

 

06 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 

 

01 

 
 

07 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 
órgão fiscalizador, por ocorrência; 

 
 

02 

 
 

08 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 
por funcionário e por dia; 

 
 

01 

 

 
09 

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

 

 
03 

 
10 

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

 
01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 
previsto na relação de obrigações da contratada. 

01 



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

10.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
10.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
10.4.3 demonstrem não possuir  idoneidade  para  contratar  com  a Administração  em  
virtude  de  atos  ilícitos praticados. 
10.5 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. 
10.6 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. 
  
10.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3 Indenizações e multas. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
12.1  É vedado à contratada: 

12.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
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 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, subseção judiciária de Arcoverde 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 02 (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e 
por duas testemunhas. 
 

Pesqueira, 12 de Julho de 2019. 
 
 

 
ANICÉLIA FERREIRA DA SILVA 

Diretor Geral em exercicio 
IFPE/Campus Pesqueira 

 
 

 
SILAS ANDRÉ CABRAL SANTANA DA SILVA 

Representante legal da Empresa 
SILVA & SILVA TERCEIRIZAÇÃO 

CNPJ nº 10.875.601/0001-00 
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