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�	M�	


�	����	
�	MJz_t	

JKJK̂� �����	
�	���������	��	��
�����	
�	������[�����	��������Y	��������	��	
����{���	�	

��
�	
�	���������Y	����������	��	��	����	
�	�����
�
�	�	������{���	���	�	�[����	���������t		

JKJKL� �����	
�	�������
�
�	���	�	U�P��
�	��������	
�	
����{���	�	��
�	
�	���������Y	

��������	�	�����
�
�	��	���	�����{���	��������	�	��������t	k



�

����������	
�	�
�����	
�������	��
��	��		

�����	�������	����	���
	

�

��������������������������������������������������������������������	
��� ! �" #$%& '�()�*%()'%+�()�,$#$- ./)+�)��%&-! -%+�0(�$&$+-! -$1%+�( ��%&+2'-%!$ 34)! '�( �5&$6%�
7($- '��%()'%�8 ! �9!):6%�7')-!;&$#%<�=)!1$.%+��%&-$&2 (%+�#%��>)($# .6%�7?#'2+$1 �()�*6%�()�@A! �
0-2 '$B .6%<�C2'D%EFGFG�

HI�

JKJKL� ����	�	���������	��M�	�����
���
�	������	
��	���N���	���������	���������
��	��	

�NM���	�������O���P	
����Q	���������	���	���
����	��
�����	�	������������	
�	
���������	
�	

R�S��
�	��������	
�	��	
����T���	�	��
�P	�	����	�U��������P	��	V����	
�	���WX

JKYZ� X[\]̂_̀_a]bcdXeadfgh_adij_f]fak_l]mXX

JKYZKY� �����
��	��������	
�	V��n����P	����������	M
�����	�	����������	�o���M
�����	

�o��
�
�	����	
�����N�
��	
�	��
�	
�	���������W	

	

JKYZKYKY� ��	����	
�	�����
��	��������	
�	����������	M
�����	�	�o���M
�����P	�	

���������	
����Q	����������	�	�����������	
�	U�	�	����������	�����	
�	����������	V��	

������
�	M
����������P	��	V����	
�	���K	pqP	
�	r��	�Ks	YYKYZYP	
�	ZJ	
�	V��������	
�	tZZpP	

��N	����	
�	���N��������P	
����
�P	���
�P	���������	��
��	��	
�����	��U������	
�	

��N��������K	

JKYZKt� N������	�����������	�	
���������u��	����QN���	
�	v�����	�o���T���	������P	MQ	

�o��T����	�	���������
��	��	V����	
�	���P	U�	���������	�	N��	�������	V���������	
�	�������P	

��
�
�	�	��	�N��������	���	N���������	�	N�������	������O����P	��
��
�	���	�����S�
��	���	

T�
����	�V������	U��
�	�������
�	�Q	����	
�	w	x��n�y	�����	
�	
���	
�	������������	
�	��������W	

JKYZKtKY� ��	����	
�	�������	�������T
�	��	�o���T���	������	�������P	�
����z��	�	

������������	
�	N������	�����������	�	
���������u��	����QN���	��V�������	��	���T�
�	
�	

�o���n����	
�	�����
�
�W	

JKYZKtKt� �	�
����T���	�	N������	�������
�Q���P	��	
�������	
�	���	�	��������{�������	

������K	

JKYZKw� �����������	
�	N��	�������	V���������	
�	�������	��
�����	�N������	
�	T�
����	


�	r�U�
�S	|����	xr|yP	}���n����	|����	x}|y	�	r�U�
�S	��������	xr�yP	���������	�	Y	x�yP	

�N��
��	����	���������	
��	��������	VO�����~		

r|	�	
�����	���������	�	�����SQ���	�	r����	���S�	

�������	���������	�	�������	���	���������	

	

}|	�	
�����	�����	

�������	���������	�	�������	���	���������	

	

r�	�	
�����	���������	

�������	���������	

JKYZK�� ��	��������	U�	������������	������
�	��V�����	�	����	�	Yx�y	��	U��U��	
��	

T�
����	
�	r�U�
�S	|����	xr|yP	}���n����	|����	x}|y	�	r�U�
�S	��������	xr�yP	
������	

���������	����������	�TU�
�	�kX���X��k�X�dlXakf�d�	
�	�����	�����	������
�	
�	�����������	

�	
�	����	����������K	

JKYZKp� ��	��������	
������	���
�	������������	�	�����������	
�	U���V������	

���������zV���������	���	����	
�~		

JKYZKpKY� �����������	
�	������	�������	���������	rTU�
�	x��ry	�	

�������	
�	|���	x�����	���������	�	�������	���������y	
�P	��	�T����P	Y�P���	

x
�S������	��������	�	��������	�	����	����������	���	�����y	
�	�����	������
�	����	

�	�����������	�	����	����������P	���
�	���	N���	�	N������	�����������	�	��	


���������u��	����QN���	MQ	�o��T����	��	V����	
�	���W		



�

����������	
�	�
�����	
�������	��
��	��		

�����	�������	����	���
	

�

��������������������������������������������������������������������	
��� ! �" #$%& '�()�*%()'%+�()�,$#$- ./)+�)��%&-! -%+�0(�$&$+-! -$1%+�( ��%&+2'-%!$ 34)! '�( �5&$6%�
7($- '��%()'%�8 ! �9!):6%�7')-!;&$#%<�=)!1$.%+��%&-$&2 (%+�#%��>)($# .6%�7?#'2+$1 �()�*6%�()�@A! �
0-2 '$B .6%<�C2'D%EFGFG�

HI�

JKLMKNKO� �����������	
�	������P���	�QR�
�	
�	STUVWXYZV[\]V̂Y_̀\a	
�	

�����	������
�	
�	�����������b	���	����	
�	������������	
�	c������	�����������	�	


���������d��	����e����	
�	f�����	�g���Q���	������b	���������
��	��	h����	
�	���b	

��
�
�	�	�c��������	���	c���������	�	c�������	������i����b	��
��
�	���	

�����j�
��	���	Q�
����	�h������	R��
�	�������
��	�e	����	
�	k	l��m�n	�����	
�	


���	
�	������������	
�	��������K		

JKLMKNKk� �����������b	���	����	
�	
���������b	
�	�������	
�	

������������	�����
��b	���h����	��
���	���������	
�	o_Yp\Vqrb	
�	R�	LsLO	

l�	
�j�	����n	
�	�����	�����	
��	���������	h����
��	���	�	t
�����������	�fc����	

�s�	���	�	����������	�����
�b	��������	��	
���	
�	������	�fc����	
�	�c�����	
����	

������b	���	�	�������	��	������P���	uQR�
�	
�	���������b	��
��
�	����	���	

�����j�
�	��	h����	ve	
���������
�	�����	�
����w		

JKLMKNKx� �	
���������	
�	R�	�����	�	�c���
����	�����	
����e	�����	

���������
�	
�	y�����������	
�	z�����
�	
�	�g���Q���	lyz�n	��������	��	

f�����	�g���Q���	������b		

JKLMKNKN� R��
�	�����	
�����m����	���������	�������	�	LM{	l
�j	���	

�����nb	����	����	�	����	�����b	�����	�	
���������	�R�	�����
�	�	�	�������	c���	


���������
�	��	y�����������	
�	z�����
�	
�	�g���Q���	lyz�nb	
������	���	

���������
��b	�����������������b	��	
���
��	v���h��������K		

	

JKLL� |}~����̂~��\V��̂_�̂~�VV

JKLLKL� �����������	
�	����
��	����	�	���������	
��	��������	��	��������Q������b	

R����
�
��	�	���j��	������Q����	���	�	�cv���	
����	���������b	�	���	�	����	����������b	

��
�����	�	������������	
�	������
�l�n	h������
�l�n	���	�������	v�Q
����	
�	
������	�fc����	�	

�����
�K		

JKLLKLKL� ����	h���	
�	�����������	
�	R�	�����	����	�c����b	��	������
��	
������	


�j��	��������	�	��������	�g����
��	���	��	��������	��������Q������	�Q������	

JKLLKLKLKL� �	���������	
����e	����������	���c���	t�����
�l�n	�	


���������ld��n	
�	������
�
�	�������	�g��
�
�l�n	���	������	v�Q
���	
�	
������	

�fc����	�	�����
�b	R�	��������	���	�	���������	�g����
�	�	�����	�g�����
�	

��������	
�	������	
�	���	
�	�c��	��������j�
�	�	���
�	������Q����	�	�����������w	

JKLLKLKLKO� �l�n	������
�l�n	
����e	l��n	������	��	��������	��h�����d���	�	

����	�����������b	�	����	�	�	����h���	
�	�������	�	
�	�����	�fc����	R�	�	

�����b	c��	����	�	����	�	R���h������	
�	������e���	�	�	���j�	
�	���m����	
�	

�g�����	
��	��������	

JKLLKLKO� ��	������
��	
������	��h�������	�	��������	������
��	��	��c���	
�	��	

�����
�
�	����P����	���������	�	����
e���	������h���
��	��	��������	������	�������w		

JKLLKLKk� �������	�����	�������	������
��	�g��
�
��	��i�	�	��������	
�	��������	�	

��	
������
�b	����	�����b	�	���	
�	��Q���	
�	��	�g�����b	�g����	��	h����
�	����	���	

�g����
�	��	���j�	��h�����b	���h����	����	LMK�	
�	t��g�	����t	
�	��	�����s��	�K	

Nb	
�	OML�K			

JKLLKLKx� ��
��e	���	�
����
�b	����	h���	
�	�����������	
�	R����������	�Q����	
�	

�������b	�	������������	
�	
�h�������	������
��	
�	��������	�g����
��	
�	h����	

������������b	����	����	�������	��	�R�����b	����	h���	
�	�����������	
�	������
�
�	

�������������������b	�	��	f����	�����������b	���	������	
�	����	LMKJ	
�	t��g�	����t	


�	��	�����s��	�K	NsOML�K	



�

����������	
�	�
�����	
�������	��
��	��		

�����	�������	����	���
	

�

��������������������������������������������������������������������	
��� ! �" #$%& '�()�*%()'%+�()�,$#$- ./)+�)��%&-! -%+�0(�$&$+-! -$1%+�( ��%&+2'-%!$ 34)! '�( �5&$6%�
7($- '��%()'%�8 ! �9!):6%�7')-!;&$#%<�=)!1$.%+��%&-$&2 (%+�#%��>)($# .6%�7?#'2+$1 �()�*6%�()�@A! �
0-2 '$B .6%<�C2'D%EFGFG�

HI�

JKLLKLKM� NOPOQRSTUPOQSUSVWXYQWPUZ[WS\USO]YOQ̂_̀V̂USXà̂XUSbQ_cSÙWcS̀US
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão eletrônico para contratação de prestação de serviço contínuo com 

dedicação de mão-de-obra exclusiva 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II 

REGIONAL 3 - COMPLEXO ENGENHO NOVO 

PREGÃO SRP Nº 02/2021 

 

Processo Administrativo n°. 23783.000295/2021-92 

 

PREÂMBULO: 

Alteração no layout do modelo original de Termo de Referência da AGU - junho/2021 

o Alteração no layout com a colocação de marcas acinzentadas ao fundo de cada título.  

o Justificativa: Teve a finalidade de destacar estes itens, a fim de facilitar o serviço de 

fiscalização/gestão do contrato, representantes da contratada, auditores e órgãos 

controladores na localização dos tópicos. Entretanto, foram preservados os textos originais 

do modelo, somente acrescentando as adaptações permitidas para cada tipo de contratação. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de apoio administrativo, 

através de postos de cozinheiro(a) 44 horas semanais, de segunda a sábado, para o Complexo Engenho 

Novo do Colégio Pedro II, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as 

encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento: 

Tabela 1 – Quantitativo total de postos 

COLÉGIO PEDRO II - COMPLEXO ENGENHO NOVO 

Item CATSER DESCRIÇÃO Unidade 
Quanti
dade 

Vigência 
(Mês) 

Valor do 
Posto  

Valor Máximo 
Aceitável por 

Posto 

(Mensal) 

Valor Total 
Máximo 

Aceitável  
 (Ano) 

1 19399 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE APOIO 

ADMINISTRATIVO - Posto de 

serviço: Serviço de 

Cozinheiro(a) (CBO 5132-

05), 44 horas semanais - Rio 

de Janeiro/RJ 

Posto 7 12 R$ 4.604,58 R$ 55.254,96 R$ 386,784,72 
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1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 

participante(s): 

Tabela 2 – Quantitativo de postos para atendimento ao Campus Engenho Novo II 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 

Item CATSER DESCRIÇÃO Unidade 
Quanti
dade 

Vigência 
(Mês) 

Valor do 
Posto  

Valor Máximo 
Aceitável por 

Posto 

(Ano) 

Valor Total 
Máximo 

Aceitável  
 (Ano) 

1 19399 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE APOIO 

ADMINISTRATIVO - Posto de 

serviço: Serviço de 

Cozinheiro(a) (CBO 5132-

05), 44 horas semanais - Rio 

de Janeiro/RJ 

Posto 4 12 R$ 4.604,58 R$ 55.254,96 R$ 221.019,84 

 

Tabela 3 – Quantitativo de postos para atendimento ao Campus Engenho Novo I 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 

Item CATSER DESCRIÇÃO Unidade 
Quanti
dade 

Vigência 
(Mês) 

Valor do 
Posto  

Valor Máximo 
Aceitável por 

Posto 

(Ano) 

Valor Total 
Máximo 

Aceitável  
 (Ano) 

1 19399 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE APOIO 

ADMINISTRATIVO - Posto de 

serviço: Serviço de 

Cozinheiro(a) (CBO 5132-

05), 44 horas semanais - Rio 

de Janeiro/RJ 

Posto 3 12 R$ 4.604,58 R$ 55.254,96 R$ 165.764,88 

 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, segundo os termos do parágrafo único, 

do Artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, tendo em vista a possibilidade de definir objetivamente no edital os 

padrões de desempenho e qualidade da prestação de serviços de cozinheiro(a). 

1.4. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 

1.6.1 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. 
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1.6. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão 

as últimas. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se 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, de caráter continuado e 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 possuem natureza continuada, considerando que são 

essenciais para atendimento da atividade-meio e fim do Complexo Engenho Novo do Colégio Pedro II, 

sendo necessário a prestação do serviço de preparo, produção e distribuição de alimentos em um 

período predeterminado, podendo o contrato ser prorrogado, conforme Art. 15 e 16 da Instrução 

Normativa nº 5 de 25 de maio de 2017 da SEGES/MPDG: 

4.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.4. Os serviços a serem contratados não incidem nas hipóteses vedadas pelo art. 9º da IN SEGES 

05/2017, cuja execução indireta é vedada. 

4.5. 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 Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com 

formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO nº 5132-05 e nas Convenções Coletivas de Trabalho, respectivamente. 

5.1.2. Os serviços deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, 

e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial os normativos 

do Ministério do Trabalho. 

5.1.3. Os serviços objeto do presente certame serão executados diariamente, em horários 

estabelecidos de acordo com a conveniência administrativa da Instituição, bem como a legislação 
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trabalhista e a convenção coletiva da categoria. 

5.1.4. Os horários da prestação de serviço poderão sofrer alterações, de acordo com as 

necessidades da Contratante, sendo respeitado o intervalo interjornada e intrajornada, desde que 

não ocorra acréscimo sobre a jornada de trabalho. 

5.1.5. Além do atendimento aos requisitos de regularidades jurídica, fiscal, trabalhista e 

previdenciária e da qualificação econômico-financeira necessárias à contratação com a 

Administração Pública Federal, a empresa a ser contratada deverá comprovar, ainda, qualificação 

técnica para o atendimento da necessidade da Contratante; 

5.2 São requisitos de qualificação técnica: 

5.2.1 A empresa prestadora do serviço deverá comprovar que possui capacidade técnica 

para execução dos serviços, por meio de atestado ou declaração de capacidade técnica, emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha executado contrato(s) de serviços 

continuados em quantidades compatíveis com o pleiteado neste certame. Será aceito o somatório de 

atestados, a fim de comprovar a quantidade mínima de postos exigida, desde que referentes a 

contratos executados concomitantemente; 

5.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

5.2.3 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.° 5/2017; 

5.2.4 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; 

5.2.5 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 técnico-operacional, a uma única 

contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017; 

5.2.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, entre 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 VII-A da IN SEGES/MPDG 

n.° 5/2017; 

5.2.7 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; 

5.2.8 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. 

5.3 Da justificativa acerca da natureza continuada do serviço: 

5.3.1. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua 

essencialidade, visam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais 
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de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento 

das atividades finalísticas do órgão, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação 

de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

5.3.2. A contratação dos serviços em tela tem natureza continuada por serem necessários 

ao atendimento das necessidades institucionais, de forma permanente e contínua, por mais de um 

exercício financeiro, assegurando o funcionamento das atividades finalísticas da instituição. 

5.3.3. Além de ser prestado de forma contínua, a natureza do objeto a ser contratado é 

comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002, 

pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por 

meio de especificações usuais no mercado. 

5.3.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n.º 

9.507, de 21 de setembro de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 

categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

5.3.5. Ressalta-se que a prestação do serviço aqui estudado 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. 

5.4 Duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada: 

5.4.1. A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ter a sua duração 

prorrogada por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, II, da lei n.º 

8.666/1993, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, e 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: 

5.4.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada; 

5.4.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 

informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

5.4.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração  mantém 

interesse na realização do serviço; 

5.4.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 

para a Administração; 

5.4.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse n a  

prorrogação; 

5.4.7. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação. 

5.4.8. A CONTRATADA não terá direito subjetivo à prorrogação contratual. 

5.5 A vantagem econômica para prorrogação do contrato estará assegurada quando observado o 

item 7 do Anexo IX da Instrução Normativa SEGES – MP n. 5/2017, a saber: 

a) Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a 

folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou em decorrência de lei; 
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b) Quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo 

insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente 

definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico 

em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); 

5.6 A Administração realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos 

não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro período de vigência da 

contratação, tais como os valores das rubricas “afastamento maternidade”, “licença paternidade”, 

“ausências legais”, “aviso prévio trabalhado” e “aviso prévio indenizado”. 

5.6.1. Os valores das rubricas “Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado” e “Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado” serão matematicamente ajustados 

de acordo com redução do Aviso Prévio Trabalhado. 

5.7 Nos termos da Lei n. 12.506/2011 e do Acórdão n. 1186/2017-TCU-Plenário, o percentual 

mensal máximo a título de Aviso Prévio Trabalhado será de 0,194% no caso de prorrogação do 

contrato. 

5.8 Quanto à necessidade da contratada promover a transição contratual com   transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: 

5.8.1. Pelas características dos serviços a serem empregados, onde não há transferência de 

conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, não haverá necessidade de a Contratada 

promover transição contratual. 

5.9 Soluções de mercado que atendam aos requisitos específicos: 

5.9.1. As soluções de mercado encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

5.10  O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), caso haja disponibilização de mão de obra em regime de 

dedicação exclusiva, é: 

5.10.1. Cozinheiro CBO 5132-05 – Organizam e supervisionam serviços de cozinha em 

hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e 

elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção 

e padrões de qualidade dos alimentos. 

5.11  Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 

prestação do serviço. 

5.12  As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas em tópico específico deste Termo 

de Referência. 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou 

obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial. 

6.1.1. Serão observados o que dispões os critérios de sustentabilidade ambiental na 

Instrução Normativa n.º 01 de 19 de janeiro de 2010 da SLTI/MPOG e demais legislações 



 

 

 

 

Ministério da Educação 
Colégio Pedro II 

Campus Engenho Novo II 

 
 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Termo de Referência – Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra 

Atualização: Junho/2021 

7 

vigentes, visando obter uma maior economia no consumo de energia elétrica e de água. 

6.1.2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando a economia da manutenção 

e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia elétrica e de água, bem 

como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental, tais como: 

utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis e biodegradáveis; 

6.1.3. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem 

local, para a execução e manutenção. 

6.1.4. A empresa contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, quando couber: 

6.1.4.1. adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 

instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

6.1.4.2. fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços. 

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-feira a sexta-feira, das 9h às 15h. 

7.1.1. A vistoria a que se refere o Item 7.1 deverá ser agendada através do e-mail: 

prefeitura.en2@cp2.g12.br, caso o licitante opte por sua realização. 

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. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-

ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 

objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

7.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, 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. 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

8.1.1. A execução dos serviços será iniciada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a 

contar da assinatura do contrato. 

8.1.2. Os serviços serão executados nos horários de funcionamento de cada unidade a ser 

compreendido entre as 07h e 22h de segunda a sábado, conforme necessidade de cada unidade de 

prestação de serviços. Deverá ser respeitada a jornada de trabalho de 44 horas semanais com 
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intervalos para refeição, podendo haver compensação das horas do sábado durante a semana e 

vise e versa. 

8.1.3. Os postos de serviços funcionarão nos horários determinados pela 

CONTRATANTE, podendo a esta alterá-los a qualquer tempo, desde que não exceda a carga 

horária estabelecida. 

8.1.4. Os serviços deverão ser executados nas dependências das unidades vinculadas à 

CONTRATANTE nas quais os colaboradores estiverem alocados podendo, a critério da 

Administração, serem prestados em outros locais. 

8.1.5. Não haverá reposição dos colaboradores no período do gozo de férias, devendo sua 

concessão ocorrer no período de recesso das unidades, período este estipulado no calendário 

desta instituição de ensino, atualizado anualmente em seu site, ou mediante notificação das 

unidades beneficiárias do contrato. 

8.1.6. A empresa deverá verificar com cada unidade de prestação de serviços, a data para 

que seja feita essa programação, devendo a mesma ocorrer nas férias de final do ano ou do 

semestre. 

8.1.7. Atribuições do cozinheiro: 

8.1.7.1. Preparar refeições e sobremesas, controlando a qualidade dos alimentos e o 

tempo de preparo, para atender a cardápios estipulados. 

8.1.7.2. Colaborar na elaboração de dietas individualizadas, de acordo com 

cardápios estipulados, obedecendo às técnicas dietéticas de preparo e às normas de 

higiene que a situação requer. 

8.1.7.3. Cuidar do transporte, carga, descarga e armazenamento de instrumentos, 

equipamentos, gêneros alimentícios e materiais utilizados em sua área de atuação. 

8.1.7.4. Efetuar controle de quantidade e qualidade dos ingredientes utilizados nas 

preparações. 

8.1.7.5. Zelar pela higiene nos trabalhos da cozinha, aplicando métodos corretos de 

manipulação, higienização e conservação de alimentos, bem como providenciando a 

limpeza de equipamentos, instalações e utensílios. 

8.1.7.6. Orientar, executar e eventualmente auxiliar no pré-preparo e preparo de 

alimentos e refeições, escolhendo os cereais, descascando, lavando e picando verduras, 

legumes, tubérculos e frutas; limpando e cortando carnes, de forma a agilizar o preparo 

das refeições. 

8.1.7.7. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços. 

8.1.7.8. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 

biossegurança. 

8.1.7.9. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 

8.1.7.10. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu 

local de trabalho. 
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8.1.7.11. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

8.1.7.12. Distribuir as refeições nos pratos ou recipientes; 

8.1.7.13. Comunicar de imediato, qualquer dificuldade, defeito em equipamento ou 

outro fato que venha interferir na boa e perfeita execução dos serviços. 

8.1.7.14. Cumprir a escala de serviço, observando rigorosamente os horários de 

entrada e saída; 

8.1.7.15. Ser assíduo, pontual, apresentar-se sempre uniformizado e de acordo com a 

legislação sanitária, RDC n° 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, 

sem acessórios e adornos como pulseiras, brincos, anéis, maquiagem; com os cabelos 

presos e limpos; sem bigode ou barba; e com unhas limpas, cortadas e sem esmalte, 

dentre as demais regras da resolução em epígrafe. 

8.1.7.16. Manter-se na cozinha, não devendo se afastar de seus afazeres, 

principalmente, para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 

autorizados; 

8.1.7.17. Comunicar todo acontecimento entendido irregular no serviço. 

8.1.7.18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato. 

8.1.7.19. Evitar perdas e desperdícios. 

8.2. Sem prejuízo do treinamento inicial ou urgente, a realização de treinamentos, 

capacitação, reciclagem e orientação ocorrerá preferencialmente durante eventuais recessos ou 

férias escolares; 

8.2.1. Curso de Capacitação - RDC 216/2004, ANVISA, cujos temas obrigatórios são: 

a) Contaminantes alimentares; 

b) Doenças transmitidas por alimentos;  

c) Manipulação higiênica dos alimentos;  

d) Boas Práticas; 

8.2.2. Noções de higiene que atenda à Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 1662/1991 e 

normas regulamentadoras, notadamente Portaria "N" S/Ivisa-Rio nº 002, de 11 de 

novembro de 2020; 

8.3. O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a 

legislação específica. 

8.4. Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades que possam 

comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de 

preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. 

8.5. A CONTRATADA deverá encaminhar seus colaboradores para a realização de exames 

laboratoriais no momento da admissão. 

8.6. Os Atestados de Saúde Ocupacional – ASOs com indicação da realização dos exames 

laboratoriais devem permanecer no local de trabalho e devem estar dentro do prazo de validade. 
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais e 

equipamentos necessários, em quantidade e qualidade adequadas e com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, promovendo sua substituição quando 

necessário. 

9.2 Os equipamentos de proteção individual deverão ser fornecidos conforme o tamanho do 

funcionário, quando possível pela natureza do objeto. 

Tabela 4 – Materiais a serem disponibilizados 

MATERIAL COR ILUSTRAÇÃO QTD.  

QTD. ANUAL 

por posto 

Crachá de Identificação em PVC ------------ 

 

01 unidade 01 unidade 

Cordão para crachá em Poliéster Azul marinho 

 

01 unidade 01 unidade 

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

10.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

10.1.1 Prestação do serviço de forma contínua, sem faltas ou atrasos de postos; 

10.1.2. Cumprimento das convenções coletivas, atendendo-se as regras do edital; 

10.1 3. Disposto no item 8.1.5 deste termo de referência (referente a questão da reposição de 

férias); 

10.1,4.  Fornecimento rigoroso e completo de uniformes e EPI. 

10.1.1 Local da prestação dos serviços, Postos de Trabalho, quantidades mínimas e horário de 

funcionamento nos seguintes endereços: 

Tabela 5 – Locais de prestação dos serviços 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO Escala 

Campus Engenho Novo I 

Rua Barão do Bom Retiro 726 – Parte 

1 – Engenho Novo – Rio de Janeiro/RJ 

– CEP: 20.715-003. 

SEG a SAB diárias - e, 

eventualmente, feriados que 

serão compensados 
44 horas 

Campus Engenho Novo II 

Rua Barão do Bom Retiro 726 – Parte 

2 – Engenho Novo – Rio de Janeiro/RJ 

– CEP: 20.715-003. 

SEG a SAB diárias - e, 

eventualmente, feriados que 

serão compensados 
44 horas 
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11 UNIFORMES 

11.1 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: 

11.2 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

Tabela 6 - Uniformes 

MATERIAL COR ILUSTRAÇÃO 
QTD.  

por conjunto 

QTD. ANUAL 

por posto 

Calça branca, sem bolsos, com elástico e cordão/cadarço para amarrar na 

cintura, 67% algodão e 33% Poliéster. 
Branco 

 
 

06 unidades 12 unidades 
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Jaleco fechado com gola em V sem bolsos, 67% algodão e 33% Poliéster Branco 

 

06 unidades 12 unidades 

Sapato fechado para cozinheiro com solado em borracha antiderrapente 

específico para cozinha, cano curto, Deverá possuir registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego 

Branco 

 

06 unidades 12 unidades 

Par de meias em tecido liso, modelos femininos e masculinos definidos 

pela contratada, 100% algodão 
Branco 

 
 

06 unidades 12 unidades 
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Avental de segurança confeccionado na altura do joelho, com regulagem no 

pescoço e na cintura, regulável através de tiras. Deverá ter tratamento 

impermeável e retardante à chama. 

Deverá ser de fácil limpeza e possuir registro no Ministério do Trabalho e 

Emprego 

Branco 

 

06 unidades 12 unidades 

Touca capilar lavável e reutilizável com redinha e aba de tecido algodão 

com elástico. Branco 

 

06 unidades 12 unidades 

Par de luvas térmica de segurança, linha profissional (cozinha/forno 

industrial), cano longo (aprox.. 45cm), com proteção de até 240º (mínimo). 

Serão aceitas quaisquer tecnologias de tecido (Grafatex, Thermex ou 

similar). Deverá possuir registro no Ministério do Trabalho e Emprego 

- 

 

01 par 02 pares 
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Par de luvas de proteção anticorte, confeccionada em malha de aço com 

fio de 0,5mm de espessura aproximadamente, com pulseira com fecho 

tipo gancho metálico. Deverá possuir registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego 

- 

 

01 par 02 pares 

Par de luvas de lavar louça cano alto/longo, de látex ou nitrilica ou 

similiar, . Deverá possuir registro  no Ministério do Trabalho e 

Emprego 
 

 

02 pares 04 pares 

Máscara de tecido adulto, para uso individual, que atenda as especificações 

e recomendações da ANVISA para prevenção do contágio ao COVID: 

 lavável; 

 tamanho adulto (único); 

 tripla camada de tecido; 

 fixação por elástico; 

 com clip para fazer o ajuste rente ao nariz; 

 formato anatômico, com aspecto 3D ou bico de pato; 

 formato similar à imagem do molde. 

Branca / azul / 

verde 

(fornecedor 

pode alterar a 

cor, desde que 

se mantenham 

três cores para 

permitir o 

monitoramento 

da troca por 

dia) 

 

Mensalmente 
deverão ser 

entregues 2 (dois) 

jogos com 3 

unidades de 

máscaras cada 

jogo, nas cores 

Branca, Azul e 

Verde. 

72 unidades (24 

Branca / 24 azul / e 

24 verde) 

 



 

 

 

 

Ministério da Educação 
Colégio Pedro II 

Campus Engenho Novo II 

 
 

____________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Termo de Referência – Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra 

Atualização: Junho/2021 

15 

11.3 A logomarca da empresa deverá ser visível, discreta e confeccionada/estampada por 

processo que garanta durabilidade. 

11.4 Os uniformes deverão ser identificados com os dias da semana (segunda a sábado). 

11.5 O pessoal empregado na execução dos serviços além de se apresentarem devidamente 

uniformizados, limpos, bem passados, deverá portar crachá de identificação quando em serviço. 

11.6 Não será permitido o ingresso nas dependências do Colégio Pedro II, em quaisquer das 

Unidades, para executar suas tarefas, o empregado da contratada que estiver sem o seu uniforme ou 

crachá. 

11.7 Conforme as normas de segurança a serem adotadas para o tipo do serviço a ser executado, a 

Contratada deverá disponibilizar todos os equipamentos de segurança – EPI´s  necessários. 

11.8 A listagem de EPI's deverá ser adequada e dimensionada pela Contratada para a boa condução 

dos serviços, em observância às normas segurança e proteção aplicáveis. 

11.8.1 A lista indicada deverá ser fornecida, cabendo à contratada analisar a pertinência de 

inclusão ou exclusão de itens, mediante o cumprimento das normas de segurança e proteção 

aplicáveis, inclusive procedimentais. 

11.9 Em caso de pandemia, como a do Coronavírus ou qualquer outro quadro de crise sanitária ou 

situação similar, a empresa é responsável pelo fornecimento de EPIs obrigatórios ou necessários, para 

execução das atividades e dos profissionais e proteção dos funcionários. Estes EPIs seguirão as normas 

dos órgãos reguladores como Ministério da Saúde, Vigilância sanitária ou autoridade competente. 

11.9.1 Nos casos em que haja recomendação dos órgãos sanitários inerentes ao objeto da 

licitação, a CONTRATANTE poderá exigir o fornecimento dos materiais. 

11.9.2 A quantidade de máscaras ou outro EPI necessário deverá atender as recomendações 

de uso e troca enquanto durar a pandemia, devendo ser resposta a quantidade conforme 

necessidade ou prazo limite de uso recomendado.  

11.9.3 De acordo com as normas em vigor, no caso das máscaras, a quantidade deve ser 

suficiente para troca a cada 3 (três) horas, respostas a cada 30 lavagens, estimando-se as 

seguintes quantidades: 

11.10 01 (um) conjunto completo de uniforme deverá ser entregue ao empregado no início da 

execução do contrato, devendo ser substituído por 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 

06 (seis) meses. 

11.11 O fornecimento de máscaras deverá ocorrer da seguinte forma: 

11.11.1 Mensalmente deverá ser entregue 2 (dois) jogos com 3 unidades de máscaras cada 

jogo, nas cores Branca, Azul e Verde. 

11.11.2 Considerando um jogo para um dia em uso, e um para o dia  seguinte (para lavagem) 

11.11.3 O fornecedor pode alterar a cor, desde que se mantenham três cores para permitir o 
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monitoramento da troca por dia. 

11.12 Caso haja substituição de profissional, a empresa fornecerá conjunto completo de uniforme 

para o novo profissional, conforme definido neste Termo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

11.13 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados;  

11.14 No primeiro dia de execução do contrato os empregados da contratada deverão apresentar-se 

ao fiscal do contrato devidamente uniformizado. Assim como no caso dos empregados da contratada, 

quando da substituição do titular nas ausências legais 

11.15 A CONTRATADA deverá substituir o qualquer item do uniforme,  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; 

11.16 Os uniformes deverão caracterizar-se por serem confortáveis, duráveis, confeccionados com 

material de boa qualidade, com acabamento perfeito, design formal e ajuste adequado ao profissional; 

11.17 Os tecidos deverão apresentar boa durabilidade e mobilidade, conforto térmico, bom caimento, 

resistência à lavagem e esforços, tudo conforme as normas técnicas aplicáveis; 

11.18 Todas as costuras deverão ser feitas na fábrica, ficando vedados aos usuários e à empresa os 

ajustes manuais e/ou artesanais; 

11.19 A CONTRATADA não poderá repassar aos funcionários, em hipótese alguma, os custos de 

qualquer dos uniformes e equipamentos de proteção individual, salvo aquelas estabelecidas nas 

respectivas convenções coletivas. 

11.20 Não permitir o compartilhamento de Equipamentos de Proteção Individual; 

11.21 Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários nas dependências do Colégio Pedro  

II, em dia e hora marcados, na presença de um servidor especialmente designado  para isso, mediante 

recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao 

servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

12.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

12.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no 

que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
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12.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

12.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 

previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

12.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

12.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

12.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

12.6.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

12.6.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

12.6.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

12.6.8 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993; 

12.6.9 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. 

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 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 e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

13.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

13.3  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

13.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

13.5  Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do 

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 
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13.6  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia 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 a Fazenda 

Municipal/Estadual ou Distrital 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; 

13.7  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

13.8  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

13.9  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 

à execução do empreendimento. 

13.10 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.11 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

13.12 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. 

13.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

13.14 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

13.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.16  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.17 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. 

13.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

13.19 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 
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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. 

13.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

13.21 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; 

13.22 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

13.22.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

13.22.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis. 

13.23 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 

caso; 

13.24 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo 

de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

13.25 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale 

transporte. 

13.26 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações 

e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam 

direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.  

13.27 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, conforme 

previsão do subitem 1.2, “b” do Anexo VII-B da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017. 

13.28 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 
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regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme previsão do subitem 1.2,“d” do Anexo 

VII-B da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017. 

13.29 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no 

turno imediatamente subsequente; 

13.30 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; 

13.31 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 

13.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

13.33 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações 

de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele 

inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

13.33.1 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 cabíveis, conforme previsão 

do subitem 1.2,“f”, do Anexo VII-B da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017; 

13.33.2 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 cabíveis, conforme previsão do subitem 1.2, “e”, do 

Anexo VII-B da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017.; 

13.33.3  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 cabíveis, conforme previsão do subitem 1.2, “g”, do Anexo VII-B da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017. 

13.34 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas 

no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;  

13.35 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar 

no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do 

mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da 

LC 123, de 2006. 

13.35.1 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. 

14 DA SUBCONTRATAÇÃO   

14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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15 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

16 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

16.1 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

16.2 A contratada deverá informar, por escrito, à gestão, endereço de e-mail (correio eletrônico), por 

meio do qual serão efetuadas as notificações. 

16.3 As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas por escrito, através de e-

mail. 

16.4 É obrigação da Contratada confirmar o recebimento das notificações enviadas por e-mail. O 

Contratada pode utilizar também, a seu critério, correspondência escrita diretamente aos responsáveis 

legais da Contratada. 

16.5 A Contratada não está obrigada a manter preposto da empresa no local da execução do objeto. 

16.6 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

16.7 A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

16.8 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. 

16.9 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):  

16.9.1 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

a seguinte documentação:   

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos 

serviços, quando for o caso; 

16.7.1.2   Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e 

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente 

assinada pela CONTRATADA;  

16.7.1.3 Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que 

prestarão os serviços; e 
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16.7.1.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

16.7.2 Entrega até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao 

setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for 

possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):  

16.7.2.1 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CND); 

16.7.2.2 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

16.7.2.3 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e   

16.7.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   

16.7.3  Entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes 

documentos: 

16.7.3.1  Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

CONTRATANTE;  

16.7.3.2  Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE; 

16.7.3.3  Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

bancários;   

16.7.3.4  Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção 

ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; e   

16.7.3.5  Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

16.7.4 Entrega quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de 

prestação dos serviços, no prazo definido no contrato de cópia da documentação abaixo 

relacionada: 

16.7.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores 

de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

16.7.4.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, 

referentes às rescisões contratuais;   

16.7.4.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 

FGTS de cada empregado dispensado;   

16.7.4.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.   

16.7.5 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 comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos 

empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados. 
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16.7.6 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. 

16.7.7 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. 

16.7.8 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do 

cumprimento das obrigações previstas neste item. 

16.8 No caso de cooperativas: 

16.8.1 Recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 

responsabilidade do cooperado; 

16.8.2 Recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 

responsabilidade da Cooperativa; 

16.8.3 Comprovante de distribuição de sobras e produção; 

16.8.4 Comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social 

(FATES); 

16.8.5 Comprovante da aplicação em Fundo de reserva; 

16.8.6 Comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e 

16.8.7 Eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas. 

16.8.8 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.  

16.8.9 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos 

elencados no subitem 16.9.1 acima deverão ser apresentados. 

16.9 A Contratante deverá analisar a documentação solicitada nos subitens acima no prazo de 30 

(trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, 

justificadamente. 

16.10  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os 

fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).  

16.11  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais 

ou gestores do contrato deverão oficiar à Superintendência Regional do Trabalho.  

16.12 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de 

habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da 

CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.13 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. 
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16.14 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à 

CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 

que a situação seja regularizada.  

16.15 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.  

16.16 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante 

para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

16.17 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da 

Contratada.  

16.18 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. 

16.19 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

16.20 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 

16.21 A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo 

VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

16.22 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto 

ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.23 Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.24 A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

16.25 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 

nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 

acordo com as regras previstas neste Termo de Referência. 

16.26 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços. 

16.27 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 artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.28 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
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destes, 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. 

16.29 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.30 No caso de cooperativas:  

16.30.1 Recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 

responsabilidade do  cooperado; 

 

16.30.2 Recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 

responsabilidade da Cooperativa; 

 

16.30.3 Comprovante de distribuição de sobras e produção; 

 

16.30.4 Comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social 

(Fates); 

 

16.30.5 Comprovante da aplicação em Fundo de reserva; 

 

16.30.6     Comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e 

 

16.30.7 Eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas. 

16.31 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.  

16.32 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos 

elencados no subitem 16.7 acima deverão ser apresentados.  

16.33 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os 

fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).  

16.34 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.  

16.35 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções.  

16.36 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.  

16.37 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à 

CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 

que a situação seja regularizada.  

16.37.1 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.  
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16.37.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

16.37.3 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados 

da Contratada.  

16.38 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. 

16.39 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

16.39.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade p or seu pagamento. 

16.40 A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do 

Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

16.41 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.42 Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

16.43 Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as 

seguintes diretrizes:  

16.43.1  Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):  

16.43.1.1 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; 

13.43.1.2  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; 

 

16.43.1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no 

contrato administrativo; 

 

16.43.1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e 

na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 

 

16.43.1.5 Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT 

para a CONTRATADA; 

 

16.43.1.6 Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade 

no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI). 

 

16.43.2      No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a 
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seguinte documentação: 

16.43.2.1    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; 

 

16.43.2.2    CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução 

dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 

 

16.43.2.3    Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; e 

 

16.43.2.4    Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

16.44.2 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

16.44.3.1     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; 

 

16.44.3.2        Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF, cuja declaração 

deve ser enviada pela CONTRATADA mensalmente; 

 

16.44.3.3 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; 

 

16.44.3.4 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. 

16.44.4 Serão exigidos o envio mensalmente dos seguintes documentos: 

16.44.4.1    Cópia da folha de pagamento analítica; 

16.44.4.2    Cópia dos contracheques assinados; 

16.44.4.3    Cópia das folhas de ponto assinadas; 

16.44.4.4    Comprovantes de pagamento de benefícios e de pagamentos de salários 

16.44.5 Fiscalização diária:  

16.44.5.1  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. 

 

16.44.5.2 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. 

 

16.44.5.3 Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados 

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a 

jornada de trabalho. 
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16.44.6 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.  

16.44.7  O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, 

inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada. 

16.44.8 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.  

16.44.8.1 Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.  

16.44.9 A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando 

solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:  

16.44.9.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 

CONTRATANTE; 

 

16.44.9.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE; 

 

16.44.9.3 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  

 

 

16.44.9.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, 

vale-alimentação, 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. 

16.44.10  A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo disponibilizado, 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:  

16.44.10.1  Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

 

16.44.10.2  Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá- los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

16.44.10.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

 

16.44.11 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.  

16.44.12 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.  
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16.44.13 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

16.44.14 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

16.44.15  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.  

16.44.16  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços.  

16.44.17  O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

16.44.18  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência.  

16.44.19 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.  

16.44.20 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.  

16.44.21 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.44.22 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não 

manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 

da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.44.23 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o 

fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

16.44.24 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.  
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16.44.25 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

16.44.26  Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da 

contratada.  

16.44.27 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.  

16.44.28 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 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.  

16.44.29  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.  

17 DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

17.1  A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 

previsto no anexo deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com 

base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

17.1.1 não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

17.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.2  A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

17.2.1 Atraso ou falta de funcionários; 

17.2.2 Atraso ou entrega de uniformes; 

17.2.3 Falta de urbanidade com o usuário; 

17.2.4 Deixa de uniformizar-se adequadamente no posto de trabalho; 

17.2.5 Desorganização; 

17.2.6 Recusar a executar o serviço sem motivo justificado; 

17.2.7 Descumprimentos dos prazos estabelecidos pelo contrato ou determinado pelo fiscal; 

17.2.8 Deixar de repor funcionários faltosos; 

17.2.9 Deixar de ministrar cursos de reciclagem; 

17.2.10 Atendimento às solicitações do Contratante conforme definidas no Termo de 

Referência; 
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17.2.11 Reposição das faltas dos empregados; 

17.3 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

17.3.1 não produziu os resultados acordados; 

17.3.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

17.3.3 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 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

18.1  A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto 

contratual, nos termos abaixo.  

18.1.1 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA 

deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

18.1.2 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, 

fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em 

consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

18.1.3 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos 

que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

18.2  Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, 

18.2.1 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;  

18.2.2 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. 

18.3  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. 

18.4  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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18.5  No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

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

18.6  Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

18.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia 

do esgotamento do prazo. 

18.7 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

18.7.1 realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções;  

18.7.2 emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

18.7.3 comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou 

instrumento substituto. 

18.8  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor 

(Lei n° 10.406, de 2002). 

18.9 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. 

19 DO PAGAMENTO 

19.1  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 

19.2  Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que 

emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

19.3  O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

19.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, 

§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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19.4  O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

19.4.1 o prazo de validade;  

19.4.2 a data da emissão;  

19.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  

19.4.4 o período de prestação dos serviços;  

19.4.5 o valor a pagar; e  

19.4.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

19.5  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

19.6  Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

19.7  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da Contratante. 

19.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

19.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

19.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

19.10.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

19.11 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

19.12 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha 

em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente. 

19.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 

especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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19.14 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

19.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

20 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 

20.1  Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da 

Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas 

neste Termo de Referência. 

20.2  A futura Contratada deve autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do 

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 

quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

20.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 

contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à 

Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes. 

20.3  A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões 

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela Contratante em 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. 

20.4  A Contratante provisionará os valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) 

salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da Contratada, que serão depositados pela em Conta-

Depósito Vinculada, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação e utilizada 

exclusivamente para crédito das rubricas retidas. 

20.4.1 Os valores provisionados somente serão liberados nas seguintes condições: 
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20.4.1.1 parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) 

salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; 

20.4.1.2 parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de 

férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao 

contrato; 

20.4.1.3 parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário 

proporcional, às férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida 

sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e 

20.4.1.4 ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias. 

20.5  O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN 

SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, 

incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade 

promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

20.5.1 13º (décimo terceiro) salário; 

20.5.2 Férias e um terço constitucional de férias; 

20.5.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

20.5.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

20.6  Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no item 14 do 

Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

20.7  O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 

conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e 

instituição financeira. 

20.8  Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação 

Técnica. 

20.9  Os valores referentes às provisões mencionadas neste termo de referência que sejam retidos 

por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que 

vier a prestar os serviços. 

20.10 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, 

os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

20.11 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade Contratante para 

utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens 

acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas 

durante a vigência do contrato. 

20.11.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento. 

20.11.2 Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será 

expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito 

vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 
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20.11.3 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente 

para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos 

trabalhadores favorecidos. 

20.11.4 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 

3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias 

realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

20.12  O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva 

titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente 

aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

21 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 

21.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data limite para a apresentação das propostas. 

21.2  Após o interregno de um ano, mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais poderão 

ser repactuados. 

21.3  A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito 

ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 

momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 

necessários à execução do serviço. 

21.4  A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio 

Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 

desses instrumentos. 

21.5  O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

21.5.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 

trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

21.5.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que 

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): data do reajuste do preço 

público vigente à época da apresentação da proposta; 

21.5.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não 

decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do 

Edital. 

21.6  Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 

gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou 

apostilada.  

21.7  As repactuações a que a Contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento 

do contrato. 
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21.8  Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá 

ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

21.8.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos 

custos decorrentes de mão de obra; 

21.8.2 da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados 

na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço 

público (tarifa); 

21.8.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

21.9  Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, 

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou à 

Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação 

para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores 

reajustados, sob pena de preclusão. 

21.10 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios 

ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

21.11 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 

Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.   

21.12 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.  

21.13 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, 

acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional 

abrangida pelo contrato. 

21.14 Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação 

dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado 

mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, com base 

na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 
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21.14.1 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. 

21.14.2 Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, 

obrigatoriamente, o definitivo.  

21.14.3 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.  

21.14.4 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. 

21.14.5 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. 

21.15 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

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

21.15.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

21.15.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 

dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 

para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

21.16 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

21.17 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

21.18 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os 

atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos 

custos. 

21.19 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem 

com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

21.20 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.  

21.21 O reajuste será realizado por meio de apostilamento ao contrato. 
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21.22 No caso de a CONTRATADA ser tributada pelo regime de incidência não cumulativa, deverá 

ser apresentada nova declaração pública, conforme modelo constante no ANEXO XIV do edital, 

apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições para o PIS/PASEP e para 

a COFINS (EFD-Contribuições) relativa à média dos recolhimentos dos últimos doze meses a partir da 

data do fato gerador da repactuação. 

21.23 No caso de empresa enquadrada no regime misto, os valores totais das contribuições apuradas 

nos regimes cumulativo e não cumulativo expostos no recibo de entrega da EFD-Contribuições devem 

ser somados na coluna “contribuição apurada” da planilha de apuração do percentual médio efetivo de 

PIS/PASEP e COFINS presente no modelo do ANEXO XIV do edital. 

21.24 Deverão ser enviados em conjunto com a Declaração constante no ANEXO XIV do edital: 

21.24.1 Cópia dos Registros Fiscais – Consolidação das Operações por Código da Situação 

Tributária referente aos últimos doze meses anteriores à apresentação da proposta. Este 

documento apresenta o faturamento mensal; e  

21.24.2 Cópia dos recibos de entrega da EFD – Contribuições referente aos últimos doze 

meses anteriores à apresentação da proposta. Este documento apresenta a contribuição apurada e 

o crédito descontado de PIS e COFINS; 

22 DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

22.1  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. 

22.1.1 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).  

22.1.2 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.  

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

22.2.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

22.2.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

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

22.2.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

22.3  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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22.4  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

22.5  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 Economia. 

22.6  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

22.7  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. 

22.8  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 15 (quinze) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

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

22.10 Será considerada extinta a garantia:  

22.10.1  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;  

22.10.2  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.  

22.11 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.  

22.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 

neste Edital e no Contrato. 

22.13 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. 

22.14 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. 

22.15 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. 
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23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

23.2  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) 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; 

ii) Multa de:  

(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;  

(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; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 7 e 8, abaixo; e 

(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; 

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

iii) 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; 

 

iv) 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. 

 

v) 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 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

23.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

23.4 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. 

23.5  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

8 e 9: 

Tabela 7 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

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

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

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

 

Tabela 8 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências 

letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por 

dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do 03 
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CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 

funcionário e por dia; 
01 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01 

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

CONTRATADA 
01 

23.6  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

23.6.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

23.6.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.  

23.7  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

23.8  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

23.8.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.9  Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 
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23.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

23.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

23.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

23.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

23.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

24 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

24.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

24.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

24.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

24.3.1 Comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo 

licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto 

semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados, referentes a períodos 

sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 

24.3.2 Comprovação que já executou contrato(s) em número de postos equivalentes ao da 

contratação. 

24.3.2.1 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, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não 

havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 

24.3.2.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

24.3.2.3 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 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, 

de 2017.   

24.3.2.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
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concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

24.3.2.5 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 VII-A da 

IN SEGES/MP n. 5/2017. 

24.3.3 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 

assinado pelo servidor responsável 

24.3.3.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para 

execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não 

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante. 

24.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

24.4.1 Valor Global: R$ 386,784,72 (trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e dois centavos). 

24.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

24.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por lote. 

24.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

25 DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

25.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global. 

26 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

26.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato 

ou instrumento equivalente. 

Rio de Janeiro  26 janeiro de 2022 

 

 

Fabio de Souza Oliveira 

Chefe do Setor de Contratos 
Hilton Luiz das Flores Filho 

Chefe do Setor de Contratos 
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Jose Luiz Justiniano da Silva 
Chefe da Seção de Contabilidade e Finanças 

Linderson de Lima Rangel 

Chefe da Seção de Contabilidade e Finanças 

  
  

 

 

 
 

  

Thaisa Abrantes Elias  

Nutricionista  
  

 

Anexos: 

a) Anexo I - Estudo Técnico Preliminar;  

b) Anexo II - Instrumento de Medição de Resultados (IMR); 
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ANEXO II  

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)  

  
COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II  

 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
  

N.º 001/2022  
  
  
O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II, com sede na Rua Barão do Bom  
Retiro 726 - Parte 2 - Engenho Novo - CEP: 20.715-003, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 42.414.284/0005-36, neste ato representado(a) pela Diretora Geral  Carolina 
Mary Medeiros, nomeada pela   Portaria de Delegação de Competência nº 806, de 22 de março 
de 2016 do Senhor Reitor, publicada no Diário Oficial da União em 1 de abril de 2016, seção 1, 
página 23,  portador da matrícula funcional 1488295, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2022, 
publicada no ...... de ...../...../2022, processo administrativo nº 23783.000295/2021-92, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com 
as disposições a seguir:  
  

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço 
de apoio administrativo, através de postos de cozinheiro, especificados no item 1.1 do 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 01/2022, que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 
proposta(s) são as que seguem:   
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  GRUPO I - COLÉGIO PEDRO II - COMPLEXO ENGENHO NOVO   

Grupo  Item  DESCRIÇÃO  Unidade  Quantidade  Valor Unitário  

1  1  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO - Posto de serviço: Serviço de 
Cozinheiro(a) (CBO 5132-05), 44 horas semanais - Rio 
de Janeiro/RJ 

Posto      

  

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata.  

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)  

3.1. O órgão gerenciador será o Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II  

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:  

    

Item nº  Órgãos Participantes  

1  Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo I  

    

  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem 
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões 

feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização 
de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que 
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração 
pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato 
do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
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convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador 
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado 
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já 
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 
e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 

5. VALIDADE DA ATA   

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.  

6. REVISÃO E CANCELAMENTO   

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.  

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).  

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
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6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original.  

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

6.5.2.  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.  

 6.7.  O registro do fornecedor será cancelado quando:  

 6.7.1.  descumprir as condições da ata de registro de preços;  

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou  

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados:  

 6.9.1.  por razão de interesse público; ou  

 6.9.2.  a pedido do fornecedor.   

7. DAS PENALIDADES  

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital.  

7.1.1. 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, nos termos do art. 49, §1º do Decreto 
nº 10.024/19.   

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
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7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).  

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.  

8. CONDIÇÕES GERAIS  

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,  
ANEXO AO EDITAL.  

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 
§1º do Decreto nº 7.892/13.  

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação 
dos itens nas seguintes hipóteses.  

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou  

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor 
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances  

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 
de 2013.  

  
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).   
  
  
  
  

Rio de Janeiro    de                          de 2022  
  
  

Assinaturas  
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Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s)  
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO  

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

A O COLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO 

NOVO II E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II, com sede na Rua Barão do Bom Retiro 
726 - Parte 2 - Engenho Novo - CEP: 20.715-003, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 42.414.284/0005-36, neste ato representado(a) pela Diretora Geral  Carolina Mary Medeiros, 
nomeada pela   Portaria de Delegação de Competência nº 806, de 22 de março de 2016 do Senhor Reitor, 
publicada no Diário Oficial da União em 1 de abril de 2016, seção 1, página 23,  portador da matrícula 
funcional 1488295, 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 23783.000295/2021-92 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 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 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 por Sistema de Registro de Preços nº 001/2022...., mediante as cláusulas 
e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de cozinheiro, com 
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, 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. 

1.3. Objeto da contratação: 

 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 

Grupo Item CATSER DESCRIÇÃO Unidade Quantidade 
Valor 

Mensal 
Valor 
Anual 
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1 1 19399 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO - Posto de serviço: 
Serviço de Cozinheiro(a) (CBO 5132-05), 
44 horas semanais - Rio de Janeiro/RJ 

Posto    

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

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:  

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

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

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

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

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;  

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....). 

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 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: 
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no 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. 

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. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 

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

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização 
da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como 
à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 
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11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato 
por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 8º, 
inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).  

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela 
CONTRATADA das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados 
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 
contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017). 

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá: 

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento 
das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será 
executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da 
legislação que rege a matéria; e  

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 
CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das 
obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução 
dos serviços objeto do contrato. 

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda: 

11.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a 
garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os 
eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato. 

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação 
estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 9.507, de 2018. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 
operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá 
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da 
certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o 
Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 
maio de 2020. 

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à 
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais 
multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de 
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 
SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. 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 ...... 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 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 
2-  

Nota Explicativa: Recomendável que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA e de 2 testemunhas para atender o disposto no art. 784 do CPC que considera título 
executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.  

Nota Explicativa: Observar que o contrato e seus aditivos somente terão eficácia após a publicação 
de seu resumo na imprensa oficial, nos termos do ANEXO VII-G, item 4, da IN nº 05/2017. 
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX  

______________________________________________ (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) (Nome do Órgão ou Entidade 
promotora da licitação), 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. XXX/20XX: 

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. 

Nota explicativa: A assinatura desta “Autorização Complementar” deve ser precedida da solicitação 
de abertura da conta-depósito para a Instituição Financeira com quem se tenha firmado Termo de 
Cooperação Técnica e é condição para a celebração do contrato.  

 

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.  

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do licitante) 

 

 



ANEXO IV  

TERMO DE CONCILIAÇÃO  

ACORDO ENTRE O MPT - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A 
AGU - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de 
cooperativas de mão-de-obra. Termo de Conciliação Judicial  
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo 
ProcuradorGeral 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 Procurador-Geral 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 à 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 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 da lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudo-cooperativas 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.  
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-de-obra) 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 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 Juíz 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 às partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente 
conciliação em cinco vias, a qual terão 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   
do Trabalho – ANPT  
  



���������	
 ��������	



���������������������������������������� �

!"#���!$%
 &'(')*+ �&(+�),- .&-.)'� (,&'(�)--

/ 0 123412567 1893687544

���������	
 ��������	



���������������������������������������� �

!"#���!$%
 &'(')*+ �&(+�),- -&�-).: ::&+*)-�

; < 14371452= ==13>1?547

248364756=

���������	
 ��������	



���������������������������������������� �

!"#���!$%
 &'(')*+ �&(+�),- .:&:.:)+( .-(&'-�)':

; < 2=3=2=5>8 248364756=

�@��AB�CBD�EB�AB
�@��AB�CBD�

EB�AB

���������	
 ��������	



���������������������������������������� �

!"#���!$%
 &'(')*+ �&(+�),- ,,&:,�)*(

�@��AB�CBD�EB�AB
�@��AB�CBD�

EB�AB

���������	
 ��������	



���������������������������������������� �

!"#���!$%
 FFFFFFFF �&+()+' �-&'.:)-�

GHIJKLMNOIPQLNLPOHPQLRKILSKIJKILFLGPMSHILNOTNOUKLOKVKLW

GHIJKLMNOIPQLNLPOHPQLRKILSKIJKILFLGPMSHILNOTNOUKLOKVKLWW

X�YZ��[YZ\�Y��]̂ �Y

_BA��

�̀�aDbB�\���

@��AB�̂�bAaDbB�

EB�AB�_D�c��dB�e��

���������	


fA�g @�DhB
EB�AB��i��

AD�cj

kAij�lgCD�hj�

EBD�EB�AB

.

�

_BA��

fA�g @�DhB
EB�AB��i��

AD�cj

'

_BA��

kAij�lgCD�hj�

EBD�EB�AB

�@��AB�_BA��



�̀�aDbB�\���

@��AB�̂�bAaDbB�

EB�AB�_D�c��dB�e��

���������	


GHIJKLMNOIPQLNLPOHPQLRKILSKIJKILFLGKMSQNmKLNOTNOUKLOKVK

fA�g @�DhB
EB�AB��i��

AD�cj

kAij�lgCD�hj�

EBD�EB�AB
�̀�aDbB�\���

@��AB�̂�bAaDbB�

EB�AB�_D�c��dB�e��

���������	


�@��AB�_BA��

�@��AB�_BA��

MnRWPLLSKoLSKIJK

fA�g @�DhB
EB�AB��i��

AD�cj
l�p����qrd �̀�aDbB�\���

�

SNIsHWIPLRNLSoNtKILRPLMnRWPLLSKoLSKIJK

fA�g @�DhB
EB�AB��i��

AD�cj
l�p����qrd �̀�aDbB�\���



������

���

�

�

	




�

�



�

�

� ����������

� ������������������������������������������ �

� �����������������������������������������������!���

	 �����������������������������������������������!���


 �����������������������������������������������!���

" �����������������������������������������������!���

# �����������������������������������������������!���

������������������������������������������ �

$�� �%� ������������

� &'( ����������������������������������������)'�*�

� '+��( �����������������������������������������'�)�

���,�% ��������������������������������������$  ��,�

$�$ �%� ������������

� �+'++( ��������������������������������������-')��

� �'�+( �����������������������������������������-'���

	 '++( �����������������������������������������-'+��


 �'�+( �����������������������������������������-'���

" �'++( �����������������������������������������-'*&�

./012/30�45�6789:8�5�;:�<0=>:�45�.�5=:8
?@�ABC�DE��FGHI��J�FKL�MNL�EO�+�'�����*����KLM������+�)'����PMEM��QFM������RLE�SLK�E��'�
���EN�RNMK�E�����T���I�U

4VWX�VYVZ�[\��]�W�8̂�_V[�W��]�]�W��̂`̂�̂ZâW�b�X�Za��a�[\��
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8orY|]o���$���q��,���]�XVY��â�X̂V����8����V���;��V�W�̂�0]VXV�Z���]̂�;��V�W
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�MGGP�_EOYP3�MĜQPOM̂MbGM�oJM�E�fPQEO�PeOMGMFHPNE�FP�eOEeEGHP�NMfM�GMO�µnMOPNE¶3�QMfPFNEbGM�ePOP�E�PFE�GM{JIFHM�PeMFPG�E�fPQEO�̂EOOMGeEFNMFHM�P���1�?NMn�eEO�̂MFHE@3�EJ�GM�P������NE�fPQEO�EOI{IFPQR�=�_ZOYJQP�GMO\p�?�?��A�??������@�A��3����@@�A��3��@�A����R
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WOPFGeEOHM�dzXQÎE�?JFINPNM@�b�IE�NM��PFMIOE�b�GJ�MIHE�P�NMĜEFHPO�41�NE�GPQ\OIE
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*
+,-.,/01,23,4/567/08-5854/387/6-95:;38/6/381<=8>3,<,1.8/?,1,/,7,11,1/2,/3;2:@1,4/

ABC/,-D8<=8/6/EEC/F8-;G5:61H
II JK>**>KJK*

+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 *K STUV4UU STAUV4AJ

K W,-638/M63X,<8/387/D8-,//67/Y/567/08-5854/ABC/,-D8<=8/6/EEC/F8-;G5:61 II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 *K STUV4VU STAUE4VJ

E

Z,?,:8/M63X,<8/?,1,/38[;2X6;18/387/58-,<8/67/0811,3X,/,2:;<611,?62:6/65?63\M;38/

?,1,/38[;2X,4/3,28/3@1:84/]6̂619/?855@;1/16D;5:18/28/_;2;5:G1;8/<8/̀1,0,-X8/6/

a7?16D8

II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
F,1 K STBV4bK ST*Vc4AV

V
F,1/<6/76;,5/67/:63;<8//-;584/78<6-85/M67;2;285/6/7,53@-;285/<6M;2;<85/?6-,/

382:1,:,<,4/*JJC/,-D8<=8
II JK>**>KJK*

+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
F,1 *K STA4EB STBA4VV

U

N̂62:,-/<6/56D@1,2.,/382M633;82,<8/2,/,-:@1,/<8/d86-X84/387/16D@-,D67/28/?6538.8/

6/2,/3;2:@1,4/16D@-9̂6-/,:1,̂G5/<6/:;1,5H/]6̂619/:61/:1,:,762:8/;7?61769̂6-/6/

16:,1<,2:6/e/3X,7,H/]6̂619/561/<6/M93;-/-;7?6[,/6/?855@;1/16D;5:18/28/_;2;5:G1;8/<8/

1̀,0,-X8/6/a7?16D8

II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 A ST*KA4VA STBUb4BA

A
8̀@3,/3,?;-,1/-,̂9̂6-/6/16@:;-;[9̂6-/387/16<;2X,/6/,0,/<6/:63;<8/,-D8<=8/387/

6-95:;38H
II JK>**>KJK*

+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 *K ST*B4BB STK*E4KV

B

F,1/<6/-@̂,5/:G17;3,/<6/56D@1,2.,4/-;2X,/?18M;55;82,-/f38[;2X,>M8128/;2<@5:1;,-g4/3,28/

-82D8/f,?18hHH/VU37g4/387/?18:6.=8/<6/,:G/KVJi/f7\2;78gH/Z61=8/,36;:,5/j@,;5j@61/

:6328-8D;,5/<6/:63;<8/fk1,M,:6h4/̀X6176h/8@/5;7;-,1gH/]6̂619/?855@;1/16D;5:18/28/

II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
F,1 K ST*Jc4bE STK*c4AA

b

F,1/<6/-@̂,5/<6/?18:6.=8/,2:;381:64/382M633;82,<,/67/7,-X,/<6/,.8/387/M;8/<6/

J4U77/<6/65?655@1,/,?18h;7,<,762:64/387/?@-56;1,/387/M63X8/:;?8/D,23X8/

76:9-;38H/]6̂619/?855@;1/16D;5:18/28/_;2;5:G1;8/<8/̀1,0,-X8/6/a7?16D8

II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
F,1 K STVB4AJ STcU4KJ

c
F,1/<6/-@̂,5/<6/-,̂,1/-8@.,4/3,28/,-:8>-82D84/<6/-9:6h/8@/2;:1\-;3,/8@/5;7;-,1H/]6̂619/

?855@;1/16D;5:18/28/_;2;5:G1;8/<8/̀1,0,-X8/6/a7?16D8
II JK>**>KJK*

+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
F,1 V STAb4Ub STKBV4EK

*J

_953,1,/<6/:63;<8/,<@-:84/?,1,/@58/;2<;̂;<@,-4/j@6/,:62<,/,5/65?63;M;3,.L65/6/

1638762<,.L65/<,/NlYIZN/?,1,/?16̂62.=8/<8/382:9D;8/,8/+mYI]n/o/-,̂9̂6-p/o/

:,7,2X8/,<@-:8//O2;38gp/o/:1;?-,/3,7,<,/<6/:63;<8p/o/M;h,.=8/?81/6-95:;38p/o/387/3-;?/

II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 BK STE4A* STKUc4cK
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* +1,3X9/<6/I<62:;M;3,.=8/67/FY+ II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 * ST*b4b* ST*b4b*

K +81<=8/?,1,/31,3X9/67/F8-;G5:61 II JK>**>KJK*
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 * STV4JA STV4JA
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* F,;26-/<6/F16.85 I F,;26-/<6/F16.85 R2;<,<6 STJ4JJ

K u812636<8165 II
+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 STJ4JJ

E III STJ4JJ

V II STJ4JJ

U II STJ4JJ

A II STJ4JJ

B II STJ4JJ

b II STJ4JJ

c II STJ4JJ

*J II STJ4JJ
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*
FSaZ̀ Nvwm/]a/ZaSYIvmZ/]a/NFmIm/N]_IlIZ̀ SǸ IYm/P/F85:8/<6/561̂;.8n/

Z61̂;.8/<6/+8[;2X6;18f,g/f+Qm/U*EKPJUg4/VV/X81,5/567,2,;5/P/S;8/<6/W,26;18>SW
I JK>**>KJK*

+82:1,:,.L65/5;7;-,165/M6;:,5/?6-,/

N<7;2;5:1,.=8/FO0-;3,/P/Q,238/<6/F16.85
R2;<,<6 * STVHJJJ4JJ STVbHJJJ4JJ

K
FSaZ̀ Nvwm/]a/ZaSYIvmZ/]a/NFmIm/N]_IlIZ̀ SǸ IYm/P/F85:8/<6/561̂;.8n/

Z61̂;.8/<6/+8[;2X6;18f,g/f+Qm/U*EKPJUg4/VV/X81,5/567,2,;5/P/S;8/<6/W,26;18>SW
III K*>JA>KJK* a7?165,5 R2;<,<6 * STVH*KK4*V STVcHVAU4Ab

E R2;<,<6 *

V R2;<,<6 *

U R2;<,<6 *
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ANEXO VI 

 
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX  

______________________________________________ (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) (Nome do Órgão ou Entidade 
promotora da licitação), 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. XXX/20XX: 

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. 

Nota explicativa: A assinatura desta “Autorização Complementar” deve ser precedida da solicitação 
de abertura da conta-depósito para a Instituição Financeira com quem se tenha firmado Termo de 
Cooperação Técnica e é condição para a celebração do contrato.  

 

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.  

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do licitante) 

 

 



 

  

Ministério da Educação  

Colégio Pedro II  

Campus Engenho Novo II  

 

ANEXO VII  
  

MODELO DE TERMO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

  
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022  

  

SERVIÇOS CONTINUADOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA  

  

Processo Administrativo nº 23783.000295/2021-92  
  
   
  

A   empresa.........................................................,   CNPJ   nº......................................,   endereço................................,   
por    

intermédio   do   seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins de 

participação do Pregão Eletrônico ....../. , que tomou conhecimento e está ciente das condições atuais do Complexo 

Engenho Novo do Colégio Pedro II, e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos 

serviços objeto desta licitação, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma 

proposta completa e detalhada.  

  

  

A empresa se compromete a não realizar divulgação das informações obtidas durante a vistoria, sob pena de sanções 

administrativas e criminais.  

  
   
Rio de Janeiro,                     de                      de           2022.   
  
  
 
 

_______________________________________________________ 

Servidor do Colégio Pedro II  
  
  
  

  

  
_______________________________________________________ 

Responsável pela empresa  
  

   
  



_______________________________________________________ 

Nome, CPF e qualificação do representante legal 

  



 
  

Ministério da Educação  

Colégio Pedro II  

Campus Engenho Novo II  

 

ANEXO VIII  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

  

(em substituição à visita técnica facultativa in loco)  

  

  

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022  

  

SERVIÇOS CONTINUADOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA  

 Processo Administrativo nº 23783.000295/2021-92 

  
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

  

   

 A empresa    inscrita  no  

 CNPJ    ,  com  sede  à  

(Rua/Avenida/nº/Bairro/Cidade/Estado/CEP)   , por seu representante legal (ou responsável técnico), o Sr. , portador da 

Cédula de  

Identidade  , DECLARA ter completo conhecimento 

das condições locais de execução do serviço objeto do Pregão Eletrônico       /       , promovida pelo Colégio Pedro II/Campus 

Engenho Novo II.  

DECLARA ainda ter completo entendimento e conhecimento das condições e especificidades de execução do objeto, tendo 

recebido todos os Anexos que integram o Edital convocatório, não podendo a qualquer tempo alegar a existência de 

impedimentos para a perfeita execução do objeto, amparada no desconhecimento das condições locais de execução do 

objeto.  

DECLARA que assume total responsabilidade por não realizar a visita técnica recomendada pelo Colégio Pedro II/Campus 

Engenho Novo II e que não utilizará este fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com o órgão licitador.  

DECLARA que as informações disponibilizadas no edital e em seus anexos são suficientes para o entendimento do objeto 

pretendido e para o correto dimensionamento de sua proposta de preços.  

  

(Cidade/UF),                    de                      de           2022.  

  
  
  

  

 

Nome, CPF e qualificação do 

representante legal  



 
COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS ENGENHO NOVO II 
SEÇÃO DE CONTRATO 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO 

 CONTRATO: COMPETÊNCIA: 

CONTRATADA: 

  
 FINALIDADE Verificar a qualidade dos serviços prestados 

META A CUMPRIR Índice de Ocorrência (IO) < 2,5% 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

Verificação de ocorrências; 
 

Anotações no livro de fiscalização; 
 

Expedientes internos comunicando a 
ocorrência.  

FORMA DE ACOMPANHAMENTO 

Pelos relatórios da supervisão/coordenação, 
por registro em qualquer livros dos postos, 

por solicitação da Fiscalização, quando 
julgar necessário. 

 

PERIDIOCIDADE Mensal, ou quando necessário; 
 

    
N.º 01 – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DE FUNCIONÁRIO  

 ITEM OCORRÊNCIA QTD 
 1 ATRASO DE FUNCIONÁRIO 0 

2 FALTA DE FUNCIONÁRIO 0 
N.º 02 – ENTREGA DE UNIFORMEE MATERIAIS 

 ITEM OCORRÊNCIA QTD 
 1 ATRASO NA ENTREGA DE UNIFORMES 0 

2 ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS  0  

N.º 03 DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS 
 ITEM OCORRÊNCIA QTD 
 1 FALTA DE UBARNIDADE COM O USUARIO  0 

2 
DEIXAR-SE DE UNIFORMIZAR-SE ADEQUADAMENTE NO POSTO DE 
TRABALHO  

0 

3 DESORGANIZAÇÃO  0 

4 
DEIXAR DE COMUNICAR À ADMINISTRAÇÃO IRREGULARIDADE DE QUE 
TOMOU CIÊNCIA EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA 

0 
 

N.º 04 – DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
 ITEM OCORRÊNCIA QTD 
 1 RECUSAR- SE A EXECUTAR SERVIÇO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO 0 

2 
DESCUPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO PELO CONTRATO OU 
DETERMINADO PELO FISCAL 

0 
 

3 DEIXAR DE REPOR FUNIONARIOS FALTOSOS 0  
4 DEIXAR DE MINISTRAR CURSOS DE RECICLAGEM 0  
5 DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  0  

 
N.º 05 – SUPERVISÃO E GERECIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

ITEM OCORRÊNCIA QTD 

1 
DEIXAR DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, CONFORME 
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS 

0 
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2 DEIXAR DE REPOR EMPREGADO POR OCASIÃO DE FALTA 0 

3 
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO PELO CONTRATO OU 
DETERMINADO PELO FISCAL 

0 

ITEM OCORRÊNCIAS 
OCORRÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

(POR NATUREZA) 

 

1 0 0  FPP  FPN 
2 0 0  FPP1 1  FPN1 1 
3 0 0  FPP2 1  FPN2 1 
4 0 0  FPP3 1  FPN3 1 
5 0 0  Total: 1  Total: 1 

TOTAL: 0 0  

 
     

QTD DE POSTOS DE 
TRABALHO 

 
 

   
VALOR MENSAL DO 

CONTRATO 

 
R$ 

 
 
 
 

MECANISMO DE CÁLCULO: 

  

 
 

  
 

IO 0 
 
 
 
 

DESCONTO DA FATURA: ----- 

TOTAL A SER PAGO: 
  

   
ASSINATURA DO FISCAL DATA 

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA DATA 
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MECANISMO DE CÁLCULO 
IO = {[OM/QP)/30] x (OEN/5) x FPP x FPN]**} x 100, onde: 
OM = Quantidade de ocorrências no mês; 
QP = Quantidade de postos totais; 
OEN = Quantidade de ocorrência específica, por natureza.  
 

Comporão a fórmula, quantas forem as ocorrências de natureza específica. Por exemplo: 
 Atraso ou falta do funcionário; 
 Atraso na entrega de uniforme 
, equipamentos e instrumentos; 
 Falta de urbanidade do funcionário; 
 Deixar de ministrar cursos de reciclagem; 
 Uniformizar- se inadequadamente; 
 Morosidade em repor garantia contratual, em arcar com ônus do contrato (pagamento aos funcionários, 
indenização por danos ao Colégio Pedro II ou a terceiros, etc.); 
 Quaisquer outras infrações às obrigações e especificações do contrato e do termo de referência; 
 

** Serão multiplicadas tantas quantas as ocorrências de natureza específica, inclusive para fatores atenuantes ou 
agravantes; 
FPP = Fator de ponderação positivo, ou seja, fatores agravantes, calculado da seguinte forma: 
FPP = FPP1 x FPP2 x FPP3 
FPP1 = Mais de uma mesma ocorrência de mesma natureza no mês: de 1,00 até 1,05; 
FPP2 = Mais de três ocorrências de mesma natureza no mês: de 1,05 até 1,10; 
FPP3 = Gravidade da ocorrência: de 1,00 até 1,25. 
Obs.: Os fatores FPP1 e FPP2 não poderão ser aplicados cumulativamente, em se tratando de uma mesma natureza 
de ocorrência. 
FPN = Fator de ponderação negativo, ou seja, fatores atenuantes, calculado da seguinte forma: 
FPN = FPN1 x FPN2 x FPN3, sendo que: 
FPN1 = Seja comprovado fato superveniente, fortuito ou de força maior, devidamente comprovado: de 1,00 a 
0,50; 
Ex.:greve de ônibus, interrupção de tráfego por longo período com consequência agigantadas, entre outros, 
reduzindo a responsabilidade do atraso do funcionário; 
FPN2 = Ausência de providência da Administração, no caso de alertas emitidos por meio de relatório, ou por outro 
expediente: 1,00 a 0,50; 
Ex.:necessidade de adequação de postos, definição de rotinas de segurança entre outros; 
FPN3 =Ocasionados direta ou indiretamente pela Administração: de 1,00 a 0,75; 
Ex.:Cumprimento de jornada diferente da pactuada, por necessidade do serviço consubstanciado pelo interesse 
público; 
Obs.: Todo o cálculo feito através das fórmulas acima levará em consideração apenas 
os números até a quarta casa decimal após a vírgula. 
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO 
DI = [(IO/2) x P], onde: 
DI = Desconto, em Reais, 
Relativo a ajuste relacionado às ocorrências do mês; 
IO = Índice de ocorrência; 
P = Preço mensal do serviço a ser pago. 
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SANÇÕES 
1.Advertência, caso o IO seja maior ou igual a 3%; 
2.Multa, caso o IO seja maior ou igual a 5%; 
3.Impedimento de Licitar com o Colégio Pedro II, caso o IO seja maior ou igual a 10%, em dois meses 
consecutivos, se em três meses não consecutivos no período de seis meses. 
4.Rescisão contratual em caso de Índice maior ou igual a 25%, ou nos casos previstos no item 3 acima. 
OBSERVAÇÕES 
Os índices de fatores positivos ou negativos que não sejam considerados deverão ser calculados como 1. 
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ANEXO X  
  
  

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____  

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, 

POR INTERMÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO II E A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ________________________________, VISANDO A 

OPERACIONALIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS 

TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS  

TERMOS  DA  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  XXXX,  E  ALTERAÇÕES  

POSTERIORES.  

  

A UNIÃO, por intermédio do__________, (informar o órgão) estabelecido(a) 

____________, (endereço completo), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ____/___-__, por 

meio da Coordenação ___________, consoante delegação de competência conferida pela 

Portaria nº _______, de __/__/____, (data) publicada no D.O.U. de __/__/____, (data) 

neste ato, representado(a) pelo(a) __________(cargo), Senhor(a) ___________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, expedida pela _________, e 

inscrito no CPF sob nº ___________, nomeado(a) pela Portaria nº __________, de 

__/__/____ (data), publicada no D.O.U. de __/__/____ (data), doravante denominado(a)  

ADMINISTRAÇÃO,  e,  de  outro  lado,  a  INSTITUIÇÃO  

FINANCEIRA,__________________, estabelecido(a) _______________, inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº ____________________, daqui por diante denominado(a) 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, neste ato, representado(a) pelo seu _______________ 

(cargo), Senhor(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

___________, expedida pela __________, e inscrito no CPF sob nº ___________, têm 

justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o 

estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de contas 

bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da 

planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo órgão ou entidade ora 

mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA  

DAS DEFINIÇÕES  

  

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:  

  

1. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.  

  

2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a  

ADMINISTRAÇÃO.  

  

3. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de 

contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO.  

  

4. Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação - cadastro em nome 

do Prestador dos Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO, a ser 

utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.  

  

5. Usuário(s) - servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO e por ela formalmente indicado(s), 

com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos 

sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  

  

6. Partícipes - referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição 

Financeira.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO  

  

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos 

específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de 

custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO, bem 

como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO aos saldos e extratos das contas abertas.  
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1. Para cada Contrato será aberta uma Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada 

para movimentação em nome do Prestador de Serviços do Contrato.  

  

2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos 

retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos 

firmados pela ADMINISTRAÇÃO, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e 

será denominada Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação.  

  

3. A movimentação dos recursos na Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para 

movimentação será providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA DO FLUXO OPERACIONAL  

  

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo 

operacional a seguir:  

  

1. A ADMINISTRAÇÃO firma o Contrato com o Prestador dos Serviços.  

  

2. A ADMINISTRAÇÃO envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio 

magnético, em modelo específico previamente acordado entre a 

ADMINISTRAÇÃO e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de Conta-

Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação - em nome do Prestador de 

Serviços que tiver contrato firmado ou envia Ofício à INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, solicitando a abertura de  

Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação em nome do Prestador de 

Serviços.  

  

3. A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  arquivo 
 transmitido  pela  

ADMINISTRAÇÃO e abre Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para 

movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para todos os registros dos arquivos 

válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional ou a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da ADMINISTRAÇÃO e, após a 
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entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da 

Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação em nome do Prestador de 

Serviços.  

  

4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO arquivo retorno 

em modelo específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo o 

cadastramento da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação 

aberta em nome do Prestador dos Serviços, bem como as eventuais rejeições, 

indicando seus motivos ou envia Ofício à ADMINISTRAÇÃO, contendo o número 

da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador 

de Serviços.  

  

5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO e 

efetua cadastro no seu sistema eletrônico.  

  

6. A ADMINISTRAÇÃO credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos 

e de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO na Conta-

Depósito  

Vinculada ― bloqueada para movimentação, mantida exclusivamente nas agências da 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante emissão de Ordem Bancária, na forma 

estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  

  

7. A ADMINISTRAÇÃO solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a 

movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento.  

  

8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira 
na  

Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação efetuada pela 

ADMINISTRAÇÃO, confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo 

V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido efetuada pela Administração 

via meio eletrônico.  
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9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO 

aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos e para movimentação, se 

for o caso, da  

Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, após autorização expressa 

da ADMINISTRAÇÃO, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema 

eletrônico.  

  

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:  

  

9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO às contas-depósitos vinculadas 

– bloqueadas para movimentação fica condicionado à expressa 

autorização, formalizada em caráter irrevogável e irretratável, nos termos 

do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, 

quando do processo de entrega da documentação junto à agência da  

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;  

  

9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas - 

bloqueadas para movimentação serão remunerados conforme índice de 

correção da poupança pro rata die; e  

  

9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no 

subitem 9.1.2 deste Instrumento implicará a revisão deste Termo de 

Cooperação Técnica.  

  

  

CLÁUSULA QUARTA DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES  

  

  

À ADMINISTRAÇÃO compete:  

  

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 

onde está estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para 

amparar a utilização de qualquer aplicativo;  
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2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no 

máximo, 4 (quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

disponibilizará chaves e senhas de acesso ao autoatendimento à Administração, com 

poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das contas-depósitos 

vinculadas - bloqueadas para movimentação;  

  
3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado 

entre os Partícipes, solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas - 

bloqueadas para movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Ofício, solicitando a abertura das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para 

movimentação;  

  

4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a 

movimentação de recursos das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para 

movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico;  

  

5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente 

Instrumento, o cadastramento das contas-depósitos vinculadas - bloqueadas para 

movimentação, orientando-os a comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO  

FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura 

da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste 

instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO possa ter acesso aos saldos e aos extratos 

da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, bem como solicitar 

movimentações financeiras;  

  

6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos 

sistemas de autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos 

saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas-bloqueadas para 

movimentação;  

  

7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO  

FINANCEIRA;  
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8. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de 

autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;  

  

9. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de 

autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;  

  
10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau 

uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos 

sistemas de autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-

las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de 

terceiros não autorizados;  

  

11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão 

de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento devido da inexistência de 

informação ou de fornecimento incompleto de informações;  

  

12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer 

anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão 

aos sistemas de autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das 

informações;  

  

13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam 

vistoriar o hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de 

autoatendimento; e  

  

14. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas 

de autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a 

privacidade em face de servidores, e outras pessoas integrantes da 

ADMINISTRAÇÃO que não sejam usuários, e as normas de segurança da 

informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  
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CLÁUSULA QUINTA DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  

  

  

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:  

  

1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO;  
  

2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na 

primeira conexão aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas 

serão obrigatoriamente substituídas pelos respectivos detentores das chaves, por outra 

de conhecimento exclusivo do usuário;  

  

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou 

via Ofício;  

  

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste 

Instrumento, e ao cadastramento de contas-depósitos vinculadas ― bloqueadas para 

movimentação;  

  

5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado 

do cadastramento das contas-depósitos vinculadas-bloqueadas para movimentação ou 

encaminhar Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos 

Serviços;  

  

6. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos 

objeto deste Instrumento; e  

  

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios 

recebidos.  
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CLÁUSULA SEXTA DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS  

  

Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente 

ou futuro, sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA  

DA VIGÊNCIA  

* Observar a Orientação Normativa/AGU nº 44, de 26 de fevereiro de 2014.   

  

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 

(sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.  

  

CLÁUSULA OITAVA DA 

PUBLICAÇÃO  

  

A publicação de extrato do presente Instrumento no Diário Oficial da União será 

providenciada pela ADMINISTRAÇÃO até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à 

data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.  

  

CLÁUSULA NONA DAS ALTERAÇÕES  

  

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da 

que trata do objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo 

Aditivo, celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste 

Instrumento como um todo, único e indivisível.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA DA 

RESCISÃO  

  

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes 

em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, 

bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal 

ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia 
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da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando 

os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO  

  

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica 

deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação 

por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não 

puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção 

Judiciária de_________.  

  

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que 

produza os legítimos efeitos de direito.  

  

____________________________  

(Local e data)  

  
  

Assinatura do representante da  

ADMINISTRAÇÃO  

Assinatura do representante da   

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  
  

  

Testemunhas:   

Nome:                                                                     Nome:  

CPF:                                                                       CPF   
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  Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____  

Ofício nº _____/_____ - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL  

 __________ de _______________de 20__.  

  
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)  
(nome)  
(cargo/Gerente)  
(Endereço com CEP)  
  
Senhor(a) Gerente,  
Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com essa 
Instituição, para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de 
contadepósito vinculada – bloqueada para movimentação –, em nome do Prestador de 
Serviços a seguir indicado, destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes 
na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado por esta  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL:  

CNPJ: ______________  

Razão Social:________________________  

Nome Personalizado: _________________________  
Endereço: __________________________________  
Representante Legal: __________________________  
CPF do Representante Legal: ______________________   

  

Atenciosamente,  

__________________________________________  
Assinatura do  

Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou 
do servidor previamente designado pelo ordenador  
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________  

INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA  
(LOGOTIPO)  

   

__________, ___ de ___________ de 20__.  

Senhor (a) _________,  

   

Em atenção ao Ofício ________ informamos que o representante legal da 
empresa_______________________, CNPJ _________________, deverá comparecer 
à agência_____________________ para assinar o contrato da abertura de 
ContaDepósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, destinada a receber 
créditos ao amparo na IN nº ___de ___ de ___ de ____, a título de provisão para 
encargos trabalhistas do Contrato nº________.  

 Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº 
____/_____firmado com a Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação 
financeira somente ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL.  

_________________________________,  

Gerente  

Ao (A) Senhor (a)  
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL Endereço  
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Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______  

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  
(LOGOTIPO)  

Ofício nº ________/______  

________ de ______ de 20__.  
 

Senhor (a),  
  
Informamos abaixo os dados para abertura de Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada 
para movimentação à empresa____________________, CNPJ _________________, 
na Agência _____________, da Instituição Financeira ______________, prefixo 
_______, destinada a receber os créditos ao amparo da IN nº ___de ___ de ___ de ____, 
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:  
  
Agência: ___________________  
Convenente Subordinante: Administração Pública Federal  
Cidade/Município: ____________________  
  
Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após 
précadastramento no portal da Instituição Financeira, sítio __________________.  
  
Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, 
conforme Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de 
movimentação  financeira  ocorrerá  mediante  solicitação  da 
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA FEDERAL.  
  
Atenciosamente,  
  

_______________________________________  
Gerente  
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Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____ Ofício 

nº    /20__ - _____  

Local, ____ de __________ de 20__.  
  
A(o) Senhor(a) Gerente  
(nome do gerente)  
(endereço da agência com CEP)  

   

Senhor (a) Gerente,  
Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ ______ da conta 
nº_______________ da agência nº _______de titularidade de____________________,  
(nome do proponente)  
   
Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber recursos 
retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato 
nº___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e  
CREDITAR na seguinte Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação:  
  

Instituição Financeira  Agência  Conta  CPF /CNPJ  

        

 Atenciosamente,  

__________________________________________  

Assinatura do  
Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ou servidor 

previamente designado pelo ordenador  
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Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____  

INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA  
(LOGOTIPO)  

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial)  

___________, ___ de ___________ de 20__.  
  
  

Senhor (a) __________________________________________, 
(nome do representante da Administração Pública Federal)  

  

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ - _____, de _____/_____/20___, informo a 
efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - 
de nº ___________________, da agência nº ________, da Instituição Financeira, e 
CRÉDITO na seguinte Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação:  

CREDITAR     

Instituição Financeira  Agência  Conta  CPF /CNPJ  

        

 Atenciosamente,  

_________________________  
(nome do Gerente)  

Nº da Agência da Instituição Financeira  

    
Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____  

  
A U T O R I Z A Ç Ã O  

  
À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________ (endereço 
da agência)  
  
Senhor (a) Gerente,  
  
Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer 
tipo de movimentação financeira na Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para 
movimentação nº ________________ - bloqueada para movimentação, de minha 
titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de 
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custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos 
da referida Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, extratos e 
movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras.  
 Atenciosamente,  

____________________________  
(local e data)  

________________________________  
Assinatura do titular da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação   

    
Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______  
  
Oficio nº ______/20___ - _____  

___________, ____ de ______________ de 20___  
 

Ao (A) Senhor(a) Gerente  
(nome do gerente)  
(endereço da agência com CEP)  
  
Senhor (a) Gerente,  
  
Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos 
dos sistemas de autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a 
seguir indicados:  
  

CPF  Nome  Documento/Poderes  

      

      

      

      

  
Atenciosamente,  
  

__________________________________________  
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou 

do servidor previamente designado pelo ordenador  
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Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ 

Oficio nº ______/20___ - _____  

Local, ____ de ________ de 20___  
 

Ao (A) Senhor(a)  
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal) 
(endereço da empresa com CEP)  

   

Senhor (a) Sócio-Proprietário,  

1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada-bloqueada para 
movimentação, pertencente ao CNPJ sob nº ______________, na Agência 
nº___________, da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA _______________, em seu nome, 
aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e 
formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre essa empresa e esta 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.  

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a 
contar do recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação 
indicada no ato convocatório de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, 
bem como assinar os documentos indicados pela Instituição Financeira e autorizar, em 
caráter irrevogável e irretratável, o acesso irrestrito desta ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta-depósito, aos extratos e a 
movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer 
movimentações financeiras da referida Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para 
movimentação.  

3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá 

ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato.  

Atenciosamente,  

  
__________________________________________  

Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou do servidor 
previamente designado pelo ordenador  

  



 

ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 
Declaro que a empresa        , 

inscrita no CNPJ (MF) no   , inscrição estadual no 

  , estabelecida em _ , possui 

os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública: 

 
Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total 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 tem contratos vigentes. 

 
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 



Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1 
 

Valor total dos contratos * 

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = 
 

Valor da Receita Bruta 

90 
 
 
 
 

 
FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO 
NOS ITENS “D1” E “D2” DA ALÍNEA “D” DO SUBITEM 11.1 DO ITEM 11 DO 
ANEXO VII-A, DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

 

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze 
avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da 
licitante. 

 
 

 
Fórmula de cálculo: 

 
 

 
 

Observação: 

 
Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um). 

 
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*. 

 
b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado 
do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) 
positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas. 

 
Fórmula de cálculo: 

 



  

24/08/2021   

  

Ministério   da   Educação   

COLÉGIO PEDRO II   

CAMPUS ENGENHO NOVO II   

ANEXO  XII 
  

  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA  

EDITAL Nº ...../.............  

  

  

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ...../............  

Processo Administrativo nº 23783.000295/2021-92  

  

  

  
Proposta Comercial que apresenta a empresa .................................. inscrita no CNPJ sob o nº: ........................................, estabelecida na Rua ...................., nº ........ , Bairro .............., Cidade de................ , Estado de 

................. , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) .................................................... , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº , SSP/      , do CPF nº , para prestação de serviço contínuo 

com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo serviços de cozinheiro visando atender às necessidades dos Campi pertencentes ao Complexo Engenho Novo do Colégio Pedro II, conforme discriminado abaixo por 

meio das especificações técnicas constantes no Edital do pregão supracitado, seus Anexos e Tabela com planilha de preços abaixo descritas  

  

GRUPO 01 - Serviços de limpeza, copeiragem, jardinagem, zeladoria, portaria e vigia     

  
GRUPO  

  
ITEM  

  
DESCRIÇÃO  

  
UNIDADE  

  
QUANTIDADE  

PREÇOS  
UNITÁRIOS  
MENSAIS  

PREÇOS  
TOTAIS  
MENSAIS  

VALOR 

TOTAL  
ANUAL  

VALOR TOTAL 

ANUAL DO ITEM  

1  1  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - Posto de serviço: Serviço 

de Cozinheiro(a) (CBO 5132-05), 44 horas semanais - Rio de Janeiro/RJ 

Posto  

        

  

Valor total mensal dos serviços (sem material de consumo), incluindo uniformes e EPI      

Valor total anual dos serviços (sem material de consumo), incluindo uniformes e EPI      

Valor total anual dos materiais de consumo (exceto uniformes e EPI's)      

Valor GLOBAL dos serviços      

  
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação dos serviços elencados na tabela acima, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, 

lucros, impostos, taxas de administração, equipamentos, materiais, EPI's, Uniformes, encargos sociais, alimentação, inclusive daqueles decorrentes do instrumento de negociação coletiva vigente para as categorias 

profissionais objeto desta licitação, ou quaisquer outros custos e despesas que incidam, possam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação ou sobre gastos da empresa, e que influenciem na formação dos preços 

de prestação dos serviços licitados, sendo do nosso conhecimento a vedação de quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e nada mais sendo lícito pleitear a esse titulo de nossa parte. Declaramos, 

também, que tomamos conhecimento e aceitamos integralmente as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº  

....../.............  

  

  

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE ........................... (....................................) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA RESPECTIVA DATA DE HOMOLOGAÇÃO, NO COMPRASNET, PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II, PREGÃO Nº .........../. ..................................................... (NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS). Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos 

a assinar o Termo de contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:   

 DADOS DA EMPRESA  

Razão Social:    Município/UF:    

CNPJ/Inscrição Estadual:    E-mail (institucional/comercial):  
  

Endereço:    Tel/Fax/Cel:    

  

  

OBSERVAÇÃO: Informar o e-mail para agilizar a comunicação e envio de documentos relativos ao processo licitatório.  

  

  

O e-mail aqui indicado poderá ser usado para envio de nota de empenho, Termo de Contrato, Notificação ou outro documento qualquer oriundo deste processo licitatório por parte da Contratante, ficando desde já 

autorizado pela contratada o envio de tais documentos através do e-mail acima.  

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.   

DADOS PARA PAGAMENTO  

Banco (nome/nº Banco):  
  

Agência (nº da Agência):  
  

C/C:    

  

OBSERVAÇÃO: Os dados bancários serão utilizados para futuros pagamentos e deverão ser da empresa licitante.  

    

  

 DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO, NOTA DE EMPENHO  

Nome:    Endereço:    



  

24/08/2021   

  

Ministério   da   Educação   

COLÉGIO PEDRO II   

CAMPUS ENGENHO NOVO II   

CPF:    Cidade:    

Cargo/Função:    UF:    

Tel/Fax/Celular:    CEP:    

RG:    Naturalidade:    

Órgão Expedidor:    Estado Civil:    

Profissão:    E-mail:    

  

  

  

  

  

 Município/UF, de  de 2022.  

  

  

  

  

 

Nome e assinatura do responsável legal  

  
(Carimbo CNPJ)   



  

24/08/2021   

  

Ministério   da   Educação   

COLÉGIO PEDRO II   

CAMPUS ENGENHO NOVO II   

  

OBSERVAÇÕES:  

1. Emitir em papel que identifique o licitante;  

2. Este documento de apresentação obrigatória somente será válido quando assinado pelo representante legal da empresa 

licitante.   

  

  Referência: Processo nº 23390.000471/2021-18  SEI nº 0918058  
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ANEXO XIV  
  

DO PREGÃO ELETRÔNICO n. 001/2022  

DECLARAÇÃO PÚBLICA PARA EMPRESAS COM TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE  

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA DE PIS E COFINS  

Em atendimento ao solicitado no Termo de Referência, a empresa ___________________,  
inscrita no CNPJ n.º ________________, estabelecida em __________________, declara:  

  

Apuração do Percentual Médio Efetivo de Recolhimento do PIS/PASEP referente aos 12 últimos meses:  

MÊS   

FATURAMENTO 
MENSAL   

CONTRIBUIÇÃO  
APURADA   

(B)   

CRÉDITO 
DESCONTADO   

CONTRIBUIÇÃO 
DEVIDA   

PERCENTUAL 
EFETIVO   

(A)   (C)   (D = B - C)   (E = D / A)   

   

1° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

2° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

3° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

4° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

5° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

6° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

7° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

8° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

9° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

10° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

11° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

12° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

  PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO    1,65%   

  

Apuração do Percentual Médio Efetivo de Recolhimento do COFINS referente aos 12 últimos meses  

MÊS   
FATURAMENTO 

MENSAL   
CONTRIBUIÇÃO 

APURADA   
CRÉDITO 

DESCONTADO   
CONTRIBUIÇÃO 

DEVIDA   
PERCENTUAL 

EFETIVO   

(A)   (B)   (C)   (D = B - C)   (E = D / A)   

1° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

2° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

3° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   



4° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

5° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   
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6° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

7° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

8° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

9° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

10° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

11° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

12° mês                           -                                    -                             -                               -      0,00%   

  PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO    7,60%   

   

  

__________________________________________ NOME, 

CARIMBO E ASSINATURA  

DO RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE DA EMPRESA  



ANEXO VI DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº  /  
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

À Agência da Instituição Financeira   

(endereço da agência) 

 
 
 
 
 
 

Senhor(a) Gerente 

Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicite a essa 
agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira na Conta-Depósito 
Vinculada ― bloqueada para movimentação nº - 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 a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos 
da referida Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, extratos e movimentações financeiras, inclusive 
de aplicações financeiras. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

(local e data) 
 
 
 
 
 

Assinatura do titular da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação 



ANEXO VI 

 

Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal 

 

 

___________________________________________(nome da empresa), inscrita no  

CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal com – nome e cargo) 

 



 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

 

    

NOME DA EMPRESA_____________________ CNPJ OU CIC 
___________SEDIADA______ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 
.................. 

data 
 
 

.................................... 
(representante legal, RG e CPF) 

 
 
 



ANEXO VIII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa _______________________,inscrita no CNPJ sob nº ___________________, por meio 

de seu representante legal (ou procurador) Sr. __________, CPF ___(nº)___, DECLARA sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ______(microempresa ou empresa de 

pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 

previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

 

________________________________  

Nome e Ass. Representante Legal  

 

 

_________________________________  

Nome e Ass. Contador - CRC 



 

 

Estudo Técnico Preliminar 2021/2022 
 

1. Informações Básicas 

O presente estudo preliminar tem como propósito assegurar a viabilidade técnica da contratação dos serviços 
de cozinha para os campi localizados no Complexo Engenho Novo do Colégio Pedro I, e embasar o Termo de 
Referência, conforme previsto na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017. 
 

A fim de aumentar a competitividade e, com isso, obter preços mais vantajosos para a Administração, pretende-
se adotar o Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação e, atendendo a demanda de mais de um órgão 
ou entidade, conforme previsto no inciso III, do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 

Consoante ao que determina o §2º do artigo 18 da Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017, optou-se 
como forma de tratamento de risco por descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS da contratada, o controle interno de Conta-Depósito Vinculada, por ser o procedimento amplamente 
utilizado por todos os Campi do Colégio Pedro II e ter demonstrado efetividade ao propósito a que se destina. 
Não vislumbramos, por isso, a necessidade de se adotar ou forma de tratamento de risco, a qual demandaria 
tempo extra para seu aprendizado, ocasionando maiores custos operacionais, sem garantias de ser mais efetivo 
do que o já utilizado. 

Base Legal 
 Lei nº 8666/1993, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Lei nº 9.632/1998, Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências; 

 Decreto nº 9.507/2018 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; 

 Lei Complementar nº 123/2006, Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da  Empresa 
de Pequeno Porte; 

 Lei nº 8.078/1990, Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências; 

 Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

 Lei 10.520/2002, Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

 Decreto 5.450/2005, regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências; 

 Decreto nº 7.892 /2013, regulamenta o Sistema de Registro de Preços; 

 Instrução Normativa nº 65/2021 Dispões sobre o procedimento administrativo para realização da 
pesquisa de preços; 

 Plano de Centralização da Contratações Públicas/2020 do Colégio Pedro II; 

 Instrução Normativa nº 40/2020 SEGES que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos 
Preliminares - ETP; 

 Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

 Convenção Coletiva de Trabalho; 

 Classificação Brasileira de Ocupações – CBO nº 5132-05; 

 Resolução nº. 216, de 15 de setembro de 2004. 

  



 

 

 
2. Processo Administrativo 

Número do processo: 23783.000295/2021-92 
 
 

3. Objeto do Presente ETP 
 
O presente estudo preliminar tem como propósito assegurar a viabilidade técnica da contratação dos serviços 
de Cozinha para os campi localizados no Complexo Engenho Novo do Colégio Pedro I, pelo prazo de 12 

(doze) meses, prorrogáveis por períodos sucessíveis até o limite de 60 (sessenta) meses, e embasar o Termo de 
Referência, conforme previsto na Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017. 

 
Trata-se de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 
Federal, conforme dispõe o Decreto nº 9.507/2018. 

 
O objeto do presente ETP classifica-se como serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, que se 
enquadra no Art. 4º da Instrução Normativa nº 05/2017, portanto não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da contratada e o Colégio Pedro II, vedando- se qualquer relação que caracterize pessoalidade 
e subordinação direta entre os terceirizados e a autarquia federal. 

 
 

4. Descrição da necessidade 
 
O presente planejamento visa amparar a processo licitatório que dará origem à nova contratação que 
substituirão os atuais contratos com o Campus Engenho Novo I e o Campus Engenho Novo II, em que a 
atual contratada apresentou manifestação negativa para renovação do contrato para o prazo de 12 meses, 
concordando com a prorrogação para somente 0,3 (três) meses conforme documentos anexos. 
 
O Colégio Pedro II não possui servidores para exercerem a função de cozinha, e nem dispõe no quadro de 
pessoal, que possa absorver a demanda de cozinheiro. Os serviços terceirizados demandados destinam-se à 
realização de atividades materiais administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituírem a área de competência legal do órgão, conforme dispõe o decreto nº 9.507/2018, necessários 
ao bom funcionamento dos campi do Colégio Pedro II e não inerentes às atribuições de cargos de seu quadro 
de servidores. 
 
A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cozinha se justifica pela natureza 
continuada desses serviços, os quais são essenciais ao adequado funcionamento da instituição, sendo que a 
interrupção desse serviço pode comprometer o serviço de refeições para o corpo discente do Colégio Pedro 
II 
 
Assim sendo, é vital a necessidade de manter a regularidade no fornecimento das refeições aos alunos da 
instituição, bem como respaldar a execução destes serviços através da celebração de novo instrumento 
contratual, já que os contratos atuais encontram-se próximos de expirarem e,  considerando a essencialidade 
dos serviços, que não podem sofrer descontinuidade, se faz necessário a elaboração do presente estudo 
preliminar para a realização de um novo processo licitatório e uma nova contratação. 
 
Referência aos instrumentos de planejamento do órgão 
A presente contratação desse serviço está prevista no Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC 
- 2021 de ambos os campi como também está alinhada ao Plano Estratégico Institucional no Objetivo de 
Promover a manutenção, expansão e modernização de bens móveis e infraestrutura do CPII. 
 
Assim, a terceirização de serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios para serem executados de forma 
indireta é totalmente possível e encontra amparo legal, desde que vedada a transferência de responsabilidade 
para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contrato. 

 



 

 

 
5. Área requisitante 

 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA  RICARDO JOSÉ BENTIM SOARES 
 
 

6. Descrição dos Requisitos da Contratação 

Trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cozinheiro, a ser 
executado nas instalações do Complexo Engenho Novo do Colégio Pedro II. 

A contratação da execução, indireta, objeto desta demanda, tem suporte nos incisos I e II, 
artigo 8º, e no inciso II, artigo 21, ambos do Decreto Nº 3.555, de 2000, bem assim nas disposições da 
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, normativo que disciplina a contratação para a prestação de serviços de natureza 
comum e continuada pela Administração Federal. 

O serviço de cozinheiro é um serviço comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 
10.520, de 2002 e do art. 3º, II do Decreto nº 10.024/2019, com fornecimento de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

A licitação foi planejada em item único. Será contratada a empresa licitante que oferecer o menor 
preço do item, desde que atendidos todos os requisitos mencionados neste documento, no Termo de 
Referência e no Edital que darão origem a licitação. 

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 com o seguinte nível 
de cadastramento: 

a) Credenciamento; 
b) Habilitação Jurídica; 
c) Regularidade fiscal federal; 
d) Regularidade fiscal estadual/municipal; 
e) Qualificação Técnica 
f) Qualificação econômico-financeira. 

 
Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

b) Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 
d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
e) Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 
f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
g) Cooperativas; 
h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU- Plenário). 

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. 

A vistoria, em horário comercial, deverá ser solicitada, previamente, pelos licitantes por meio dos 
endereços eletrônicos a serem informados pela Direção de cada campus. 

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. Para a vistoria o licitante, ou o seu 

Área Requisitante Responsável 



 

 

representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

A vistoria só deverá ser realizada mediante essa indicação ou autorização, podendo ser realizada 
quantas vezes o licitante julgar necessário para a elaboração de sua proposta. Sendo que os custos das 
vistorias correrão por exclusiva conta do licitante. 

Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 
“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da 
licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

A não realização da vistoria, em hipótese alguma, 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. 

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Os licitantes que optarem pela vistoria deverão apresentar Atestado de Vistoria Técnica realizada 
nas dependências do campus, tomando conhecimento dos locais, dimensões, complexidade e dificuldade 
pertinentes à realização do objeto desta contratação, conforme instruções do Anexo I. 

Não tendo sido feita a vistoria, o licitante deverá apresentar a Declaração Formal de Dispensa de Vistoria 
constante do Edital. 

Na vistoria, o licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas propostas e 
eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade. 

O ato de apresentação de proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação 
técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas 
condições estipuladas pelo Edital e seus anexos. 

Durante a fase de análise da proposta, a equipe de licitação verificará a qualificação técnica e 
econômica dos primeiros colocados e a Planilha de Custos e Formação de Preços segundo modelo disposto 
na IN nº 05/2017, alterada pela IN nº 07/2018, podendo ser solicitado ajustes da planilha durante a análise, 
desde que o valor total da planilha não ultrapasse o valor do lance na licitação. 

Também nos momentos da repactuação ou da renovação contratual, a Contratada deverá 
apresentar a comprovação do seu enquadramento fiscal e no caso de optantes pelo regime de lucro real 
(com direito à incidência não cumulativa de contribuições ao PIS e COFINS), as mesmas deverão 
apresentar comprovação das alíquotas médias efetivas, os documentos de Escrituração Fiscal Digital da 
Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias 
efetivas. 

Quanto à qualificação técnica, espera-se obter licitantes com capacidade de prover os direitos 
trabalhistas, evitando-se assim ações judiciais e licitantes sem experiência de gestão de pessoas ou sem condições 
técnicas de manterem a execução do contrato com dedicação exclusiva de mão de obra. 

Os serviços a serem contratados terão vigência de doze (12) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais 
e sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, e iniciar-se-ão após a emissão da ordem de serviço. A contratação 
de pessoa jurídica especializada no fornecimento dos serviços especificados, deve cumprir com as normas, regulamentos no 
que couber a esta contratação, além de fornecer “todos” os materiais e insumos necessários à perfeita execução dos serviços 
pretendidos (conforme elencados no Termo de Referência). 

Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais com formação, habilidades e 
conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO nº 5132-05 e nas Convenções Coletivas 
de Trabalho, respectivamente. 

Os serviços deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e 
obediência às normas técnicas vigentes, em especial os normativos do Ministério do Trabalho. 

Os serviços objeto do presente certame serão executados diariamente, em horários estabelecidos de acordo com 
a conveniência administrativa da Instituição, bem como a legislação trabalhista e a convenção coletiva da categoria 



 

 

Os horários da prestação de serviço poderão sofrer alterações, de acordo com as necessidades da Contratante, 
sendo respeitado o intervalo interjornada e intrajornada, desde que não ocorra acréscimo sobre a jornada de trabalho. 

Além do atendimento aos requisitos de regularidades jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária e da qualificação 
econômico-financeira necessárias à contratação com a Administração Pública Federal, a empresa a ser contratada deverá 
comprovar, ainda, qualificação técnica para o atendimento da necessidade da Contratante; 

A empresa prestadora do serviço deverá comprovar que possui capacidade técnica para execução dos serviços, 
por meio de atestado ou declaração de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
tenha executado contrato(s) de serviços continuados em quantidades compatíveis com o pleiteado neste certame. Será aceito 
o somatório de atestados, a fim de comprovar a quantidade mínima de postos exigida, desde que referentes a contratos 
executados concomitantemente; 

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente; 

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.° 5/2017; 

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; 

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 técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 
n.° 5/2017; 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, entre 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 VII-A da IN 
SEGES/MPDG n.° 5/2017; 

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; 

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. 

 
 

7. Dimensionamento da Demanda 
 

 03 postos de trabalho de Cozinheiro, 44 horas semanais, de segunda a sábado, para o Campus 
Engenho Novo I; 

04 postos de trabalho de Cozinheiro, 44 horas semanais, de segunda a sábado, para o Campus 
Engenho Novo II; 

O número de postos de trabalho no contrato anterior encontra-se defasado em vista da maior 
necessidade de higienização do local e dos utensílios. Além disso, haverá uma maior demanda das cozinheiras 
na hora de servir as refeições. 

Considerando a carga horária semanal e a escala de trabalho, tem-se a seguinte demanda: 

Tabela 1 

Unidade Carga Horária 

Campus Engenho Novo I Posto de Cozinheiro (44 horas semanais) - SEG a SAB 

Campus Engenho Novo II Posto de Cozinheiro (44 horas semanais) - SEG a SAB 

Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 

 



 

 

No levantamento das soluções disponíveis no mercado foram analisadas contratações similares 
feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a 
existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da 
Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise. 

 
Para a contratação dos serviços em comento, tanto as empresas como os tomadores de serviços, 

e em especial os órgãos públicos, efetivam a contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, 
cumprindo as respectivas exigências legais, normativas e editalícias. 

 
Após levantamento das necessidades institucionais e os possíveis serviços que podem ser objeto 

de execução indireta, observou- se as seguintes soluções disponíveis: 

Quadro 1 – Soluções disponíveis no mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A “Solução 1” se mostrou a mais viável, pois o cargo pretendido, e em vigência, atende ao estabelecido no 
§ 2º, Art. 7º da IN nº 05/2017, isto é, a função de “cozinheiro” possui uma Classificação Brasileira de 
Ocupação - CBO 5132-05 - cujas atribuições são compatíveis com a demanda apresentada. 

 
A “Solução 2” se mostrou de risco, porque poderia representar um desvio de função, tendo em vista que as 
atribuições do cargo de cozinheiro não estão previstas no quadro do Colégio Pedro II; 

 
Por fim, entre as duas soluções mencionadas, a escolha da “Solução 1” se apresentou mais adequada que 
as demais soluções, após análise de viabilidade e custos. Concluiu-se que a solução para atender as 
demandas do Colégio Pedro II é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
cozinheiro. 

 
Foi realizada pesquisa referente aos últimos 12 meses, de empresas que participaram em licitações do serviço de 
cozinheiro no estado do Rio de Janeiro, onde foi apurado um total de 15 fornecedores para este serviço. Sendo 
que destes, 04 fornecedores atendem ao Decreto 8.538/2015, o que demonstra ser este um serviço altamente 
competitivo. Anexo a este ETP o relatório da pesquisa. 

  
 

8. Descrição da solução como um todo 

A empresa vencedora do certame licitatório vinculado ao presente estudo técnico preliminar da contratação 
terá como objetivo o fornecimento de mão-de-obra qualificada, com a denominação de cozinheiro, em 
consonância com o estabelecido pela Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, sob o número 5132-05, 
conforme disponibilizado na página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf). 

Quadro 2 

 
Descrição sumária do perfil de cozinheiro 

(CBO 5132-05) 
Atribuição do cargo de cozinheiro no âmbito do  

Colégio Pedro II 

a)  Organizam e supervisionam serviços de 
cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, 
residências e outros locais de refeições, 

a) Preparar refeições e sobremesas, controlando a 
qualidade dos alimentos e o tempo de preparo, para 
atender a cardápios estipulados. 

 

Solução 1 

Contratar empresa especializada para prestação de serviços conforme cargos e 
atribuições a serem pesquisadas pela Comissão de Planejamento e que melhor se 
adequam as necessidades e demandas da Colégio Pedro II. 

 

Solução 2 
Buscar operacionalizar os serviços demandados através de servidores públicos do 
Colégio Pedro II.. 

 



 

 

planejando cardápios e elaborando o pré-
preparo, o preparo e a finalização de 
alimentos, observando métodos de cocção e 
padrões de qualidade dos alimentos. 

. 
 

b) Colaborar na elaboração de dietas individualizadas, de 
acordo com cardápios estipulados, obedecendo às 
técnicas dietéticas de preparo e às normas de higiene 
que a situação requer. 

c) Cuidar do transporte, carga, descarga e armazenamento 
de instrumentos, equipamentos, gêneros alimentícios e 
materiais utilizados em sua área de atuação. 

d) Efetuar controle de quantidade e qualidade dos 
ingredientes utilizados nas preparações. 

e) Zelar pela higiene nos trabalhos da cozinha, aplicando 
métodos corretos de manipulação, higienização e 
conservação de alimentos, bem como providenciando 
a limpeza de equipamentos, instalações e utensílios. 

f) Orientar, executar e eventualmente auxiliar no pré-
preparo e preparo de alimentos e refeições, escolhendo 
os cereais, descascando, lavando e picando verduras, 
legumes, tubérculos e frutas; limpando e cortando 
carnes, de forma a agilizar o preparo das refeições. 

g) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da 
execução dos serviços. 

h) Desenvolver suas atividades, aplicando normas e 
procedimentos de biossegurança. 

i) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza 
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 
bem como do local de trabalho. 

j) Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais 
provenientes de seu local de trabalho. 

k) Executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior. 

l) Distribuir as refeições nos pratos ou recipientes; 

m) Comunicar de imediato, qualquer dificuldade, defeito 
em equipamento ou outro fato que venha interferir na 
boa e perfeita execução dos serviços. 

n) Cumprir a escala de serviço, observando rigorosamente 
os horários de entrada e saída; 

o) Ser assíduo, pontual, apresentar-se sempre 
uniformizado e de acordo com a legislação sanitária, 
RDC n° 216 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, ou seja, sem acessórios e adornos como 
pulseiras, brincos, anéis, maquiagem; com os cabelos 
presos e limpos; sem bigode ou barba; e com unhas 
limpas, cortadas e sem esmalte, dentre as demais 
regras da resolução em epígrafe. 

p) Manter-se na cozinha, não devendo se afastar de seus 
afazeres, principalmente, para atender chamados ou 



 

 

cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 
autorizados; 

q) Comunicar todo acontecimento entendido irregular no 
serviço. 

r) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de 
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto 
deste contrato. 

s) Evitar perdas e desperdícios. 

 
Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 
 

 

Uniformes 

Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus colaboradores 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: 

Descrição do uniforme, EPIs e equipamentos a serem disponibilizados pela contratada: 

Tabela 2  

 

MATERIAL COR ILUSTRAÇÃO 
QTD.  

por conjunto 

QTD. 

ANUAL 

por posto 

Calça branca, sem bolsos, com 

elástico e cordão/cadarço para 

amarrar na cintura, 67% algodão e 

33% Poliéster. 

Branco 

 
 

06 
unidades 

12 
unidades 

Jaleco fechado com gola em V sem 

bolsos, 67% algodão e 33% 

Poliéster 
Branco 

 

06 
unidades 

12 
unidades 

Sapato fechado para cozinheiro com 

solado em borracha antiderrapente 

específico para cozinha, cano curto, 

Deverá possuir registro no 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Branco 

 

06 
unidades 

12 
unidades 



 

 

Par de meias em tecido liso, 

modelos femininos e masculinos 

definidos pela contratada, 100% 

algodão 

Branco 

 
 

06 
unidades 

12 
unidades 

Avental de segurança 
confeccionado na altura do joelho, 
com regulagem no pescoço e na 

cintura, regulável através de tiras. 
Deverá ter tratamento impermeável e 

retardante à chama. 
Deverá ser de fácil limpeza e 

possuir registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego 

Branco 

 

06 unidades 
12 

unidades 

Touca capilar lavável e reutilizável 
com redinha e aba de tecido algodão 

com elástico. 
Branco 

 

06 
unidades 

12 
unidades 

Par de luvas térmica de segurança, 
linha profissional (cozinha/forno 

industrial), cano longo (aprox.. 
45cm), com proteção de até 240º 
(mínimo). Serão aceitas quaisquer 
tecnologias de tecido (Grafatex, 

Thermex ou similar). Deverá possuir 
registro no Ministério do Trabalho e 

Emprego 

- 

 

01 par 02 pares 

Par de luvas de proteção anticorte, 

confeccionada em malha de 

aço com fio de 0,5mm de 

espessura aproximadamente, 

com pulseira com fecho tipo 

gancho metálico. Deverá 

possuir registro no Ministério 

do Trabalho e Emprego 

- 

 

01 par 02 pares 

Par de luvas de lavar louça cano 

alto/longo, de látex ou 

nitrilica ou similiar, . Deverá 

possuir registro  no Ministério 

do Trabalho e Emprego 

 

 

02 pares 04 pares 



 

 

Máscara de tecido adulto, para uso 

individual, que atenda as 

especificações e recomendações da 

ANVISA para prevenção do 

contágio ao COVID: 

 lavável; 

 tamanho adulto (único); 

 tripla camada de tecido; 

 fixação por elástico; 

 com clip para fazer o ajuste 

rente ao nariz; 

 formato anatômico, com 

aspecto 3D ou bico de pato; 

formato similar à imagem do 

molde. 

Branca / azul / 
verde 

(fornecedor 
pode alterar a 
cor, desde que 
se mantenham 
três cores para 

permitir o 
monitoramento 

da troca por 
dia) 

 

Mensalmen
te deverá ser 
entregue 2 

(dois) jogos 
com 3 

unidades de 
máscaras 
cada jogo, 
nas cores 
Branca, 
Azul e 
Verde. 

72 
unidades 

(24 Branca 
/ 24 azul / e 
24 verde) 

 
Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 

 

A logomarca da empresa deverá ser visível, discreta e confeccionada/estampada por processo que garanta 
durabilidade. 

Os uniformes deverão ser identificados com os dias da semana (segunda a sábado). 

O pessoal empregado na execução dos serviços além de se apresentarem devidamente uniformizados, limpos, bem 
passados, deverá portar crachá de identificação quando em serviço. 

Não será permitido o ingresso nas dependências do Colégio Pedro II, em quaisquer das Unidades, para executar suas 
tarefas, o empregado da contratada que estiver sem o seu uniforme ou crachá. 

Conforme as normas de segurança a serem adotadas para o tipo do serviço a ser executado, a Contratada deverá 
disponibilizar todos os equipamentos de segurança – EPI´s  necessários. 

A listagem de EPI's deverá ser adequada e dimensionada pela Contratada para a boa condução dos serviços, em 
observância às normas segurança e proteção aplicáveis. 

A lista indicada deverá ser fornecida, cabendo à contratada analisar a pertinência de inclusão ou exclusão de itens, 
mediante o cumprimento das normas de segurança e proteção aplicáveis, inclusive procedimentais. 

01 (um) conjunto completo de uniforme deverá ser entregue ao empregado no início da execução do contrato, 
devendo ser substituído por 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses.  

O fornecimento de máscaras deverá ocorrer da seguinte forma: 

Mensalmente deverão ser entregues 2 (dois) jogos com 3 unidades de máscaras cada jogo, nas cores Branca, Azul e 
Verde. 
Considerando um jogo para um dia em uso, e um para o dia seguinte (para  lavagem). 
O fornecedor pode alterar a cor, desde que se mantenham três cores para permitir o monitoramento da troca por dia. 

Em caso de pandemia, como a do Coronavírus ou qualquer outro quadro de crise sanitária ou situação similar, a 
empresa é responsável pelo fornecimento de EPIs obrigatórios ou necessários, para execução das atividades e dos 
profissionais e proteção dos funcionários. Estes EPIs seguirão as normas dos órgãos reguladores como Ministério 
da Saúde, Vigilância sanitária ou autoridade competente. 

Nos casos em que haja recomendação dos órgãos sanitários inerentes ao objeto da licitação, a CONTRATANTE 
poderá exigir o fornecimento dos materiais, não havendo ônus para a CONTRATANTE 



 

 

A quantidade de máscaras ou outro EPI necessário deverá atender as recomendações de uso e troca enquanto 
durar a pandemia, devendo ser resposta a quantidade conforme necessidade ou prazo limite de uso 
recomendado.  

De acordo com as normas em vigor, no caso das máscaras, a quantidade deve ser suficiente para troca a cada 3 (três) 
horas, respostas a cada 30 lavagens, estimando-se as quantidades conforme Tabela 2: 

Tabela 3 

MATERIAL COR ILUSTRAÇÃO QTD. 

QTD. ANUAL 

por 
posto 

Crachá de Identificação em 
PVC 

 

 

01 unidade 01 unidade 

Cordão para crachá em 
Poliéster 

Azul marinho 

 

01 unidade 01 unidade 

Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 

Caso haja substituição de profissional, a empresa fornecerá conjunto completo de uniforme para o novo profissional, 
conforme definido neste Termo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que 
estiverem apertados;  

No primeiro dia de execução do contrato os empregados da contratada deverão apresentar-se ao fiscal do contrato 
devidamente uniformizado. Assim como no caso dos empregados da contratada, quando da substituição do titular 
nas ausências legais 

A CONTRATADA deverá substituir o qualquer item do uniforme,  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; 

Os uniformes deverão caracterizar-se por serem confortáveis, duráveis, confeccionados com material de boa 
qualidade, com acabamento perfeito, design formal e ajuste adequado ao profissional; 

Os tecidos deverão apresentar boa durabilidade e mobilidade, conforto térmico, bom caimento, resistência à lavagem 
e esforços, tudo conforme as normas técnicas aplicáveis; 

A logomarca da empresa deverá ser visível, discreta e confeccionada/estampada por processo que garanta 
durabilidade, devendo ser privilegiado o bordado; 

Todas as costuras deverão ser feitas na fábrica, ficando vedados aos usuários e à empresa os ajustes manuais e/ou 
artesanais; 

A CONTRATADA não poderá repassar aos funcionários, em hipótese alguma, os custos de qualquer dos uniformes 
e equipamentos de proteção individual, salvo aquelas estabelecidas nas respectivas convenções coletivas. 

Não permitir o compartilhamento de Equipamentos de Proteção Individual; 



 

 

Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários nas dependências do Colégio Pedro  II, em dia e hora 
marcados, na presença de um servidor especialmente designado para isso, mediante recibo, cuja cópia, 
devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela 
fiscalização do contrato. 

 
9. Local de prestação do serviço: 
 
Tabela 4 

Município Rio de Janeiro - RJ 

Endereços 

Rua Barão do Bom Retiro 726 – Parte 1 –  Unidade I 
e 
Rua Barão do Bom Retiro 726 – Parte 2 – Engenho Novo – Unidade 
II      

 
 

10. Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas 
 
As quantidades contratadas estão embasadas no número de postos que vem sendo utilizados nos últimos 
contratos, mantida a métrica encontrada pela nutricionista do Complexo Engenho Novo.  
O quantitativo de postos a serem licitados, é o mínimo necessário para o bom funcionamento dos serviços 
e adequado à realidade orçamentária dos Campi sendo informadas no quadro a seguir: 

 
Demanda para postos de trabalho 
 
Tabela 5 

Item Descrição 
Nº de 
Postos 

Qtd. De Empregados 
por Posto 

Qtd. De 
Empregados 

Campus Engenho Novo I 
Posto de Cozinha (44 horas 
semanais) - SEG a SAB  3 1 3 

Campus Engenho Novo II 
Posto de Cozinha (44 horas 
semanais) - SEG a SAB 4 1 4 

Total:  7 

Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 
 
 

11. Estimativa do Valor da Contratação 
 
Por se tratar de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em atendimento a alínea “b.1” 
da diretriz 2.9. do Anexo V – “DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (PB) OU 
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)” da IN nº 05/2017, elaborou-se Planilha de Custos e Formação de 
preços, observados os custos dos itens referentes ao serviço para definir a estimativa de preços e preços 
referenciais.  
Para esse procedimento utilizou-se a Convenção Coletiva de Trabalho n° RJ000713/2021, registrada 
no MTE nº RJ000713/2021, em 30/03/2021, celebrado pelo SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS 
EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 34.037.150/0001-91 e o SINDICATO DOS EMPREGADOS 
DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CNPJ 
n. 34.273.029/0001-6, cuja abrangência territorial estende-se ao Rio de Janeiro/RJ.  

Foi realizada também, pesquisa de mercado com contratações semelhantes por outros órgãos públicos no 
Painel de Preços e com fornecedores desse serviço para comparação com os valores estimados, onde foram 
constatados que os preços obtidos na Planilha de Custos e Formação de Preços estão compatíveis com a 
média dos preços cobrados pelos fornecedores. Cabe observação que devido à pandemia COVID 19, que 



 

 

obrigou à grande parte dos órgãos públicos fecharem suas repartições, houve dificuldade de encontrar, no 
Painel de Preços, contratações semelhantes no município do Rio de Janeiro. De forma que buscamos 
contratações em outros entes federativos. O valor obtido por posto foi de R$ 5.256,31 (cinco mil duzentos 
e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos). 
 
Quanto ao salário da Categoria Profissional, para fins de cálculo do preço de referência, considerou-se o 
valor de R$ 1.767,90 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)  

 
Para valores variáveis, como SAT, Custos Indiretos e Lucros, foram utilizados preços praticados, extraídos 
de licitações de outros órgãos. Assim sendo, seguindo a Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de 
julho de 2021, a estimativa de preços dos uniformes e materiais foi obtida através de pesquisa no 
Comprasnet, utilizando-se da Ferramenta de Pesquisa de Preços - Banco de Preços. Foram dadas 
prioridades ao inciso II, art. 5º na obtenção da pesquisa de preços, utilizando-se a média aritmética da cesta 
de preços obtidos. 
 
As cópias da referida Convenção Coletiva de Trabalho, Planilha de Custos e Formação de Preços e relatório 
da pesquisa do uniforme e materiais, encontram-se consolidadas anexos deste Estudo Preliminar.  
 
Dessa forma, tem-se: 
 

Tabela 6 

CUSTO MENSAL E ANUAL DOS POSTOS - CAMPUS ENGENHO NOVO I 

Item Cargo 
Postos 

de trab. 

Qtd. 
Empreg. 
Por Posto 

Salário 
Base 

Custo Unitário 
Posto Trabalho -  

Mensal (R$) 

 Custo Total 

Mensal (R$) Anual (R$) 

1 
Posto de Cozinheiro (44 horas 
semanais) - SEG a SAB 

3 1 1.767,90 4.604,58 13.813,74 165.764,88 

Total 3 1     13.813,74 165.764,88 

                

 
Tabela 7 

CUSTO MENSAL E ANUAL DOS POSTOS - CAMPUS ENGENHO NOVO II 

Item Cargo 
Postos 

de trab. 

Qtd. 
Empreg. 
Por Posto 

Salário 
Base 

Custo Unitário 
Posto Trabalho -  

Mensal (R$) 

 Custo Total 

Mensal (R$) Anual (R$) 

1 
Posto de Cozinheiro (44 horas 
semanais) - SEG a SAB 

4 1 1.767,90 4.604,58 18.418,32 221.019,84 

Total 2 4     18.418,32 221.019,84 

        
 
Tabela 8 

CUSTO MENSAL E ANUAL DOS POSTOS - COMPLEXO ENGENHO NOVO 

Item Cargo 
Postos 

de trab. 

Qtd. 
Empreg. 
Por Posto 

Salário 
Base 

Custo Unitário 
Posto Trabalho -  

Mensal (R$) 

 Custo Total 

Mensal (R$) Anual (R$) 

1 
Posto de Cozinheiro (44 horas 
semanais) - SEG a SAB 

7 1 1.767,90 4.604,58 32.232,06 386.784,72 

Total 2 4     32.232,06 386.784,72 

 
Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 

 
A valor total estimado da contratação para os dois Campi do Complexo Engenho Novo foi de: R$ 386.784,72 (trezentos 
e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) para o período de 12 meses. 
 



 

 

Tabela 9 - Valores Estimativos de Uniformes e Materiais 

Item  Descrição 
Data da 
Pesquisa 

Fonte da Pesquisa 
Média 

Pesquisa de 
Preços (R$) 

Quant. 
Anual Por 

Posto 

Gasto Anual 
por Posto (R$) 

1 

Calça branca, sem bolsos, com 
elástico e cordão/cadarço para 
amarrar na cintura, 67% algodão e 
33% Poliéster. 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública -  

54,55 08 unidades 654,60 

2 
Jaleco fechado com gola  em V sem 
bolsos, 67% algodão e 33% Poliéster 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

54,45 08 unidades 653,40 

3 

Sapato fechado para cozinheiro com 
solado em borracha antiderrapente 
específico para cozinha, cano curto, 
Deverá possuir registro no Ministério 
do Trabalho e Emprego 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

74,82 02 pares 149,64 

4 
Par de meias em tecido  liso, modelos 
femininos e masculinos definidos pela 
contratada, 100% algodão 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

6,37 08 pares 76,44 

5 

Avental de segurança 

confeccionado na altura do joelho, 

com regulagem no pescoço e na 

cintura, regulável através de tiras. 

Deverá ter tratamento impermeável e 

retardante à chama. Deverá ser de 

fácil limpeza e possuir registro no 

Ministério do Trabalho e Emprego 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

126,46 04 unidades 758,76 

6 
Touca capilar lavável e reutilizável 
com redinha e aba de tecido algodão 
com elástico. 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

17,77 8 unidades 213,24 

7 

Par de luvas térmica de segurança, 
linha profissional (cozinha/forno 
industrial), cano longo (aprox.. 45cm), 
com proteção de até 240º (mínimo). 
Serão aceitas quaisquer tecnologias de 
tecido (Grafatex, Thermex ou similar). 
Deverá possuir registro no Ministério 
do Trabalho e Emprego 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

109,83 04 pares 219,66 

8 

Par de luvas de proteção anticorte, 
confeccionada em malha de aço com 
fio de 0,5mm de espessura 
aproximadamente, com pulseira com 
fecho tipo gancho metálico. Deverá 
possuir registro no Ministério do 
Trabalho e Emprego 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

47,6 02 pares 95,20 

9 

Par de luvas de lavar louça, cano 
alto/longo, de látex ou nitrílica ou 
similar. Deverá possuir registro no 
Ministério do Trabalho e 
Emprego 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

68,58 04 pares 274,32 

10 

Máscara de tecido adulto, para uso 
individual, que atenda as 
especificações e recomendações da 
ANVISA para prevenção do contágio 
ao COVID: • lavável; • tamanho 
adulto  único); • tripla camada de 
tecido; • fixação por elástico; • com 
clip para fazer o ajuste rente ao nariz; 
• formato anatômico, com aspecto 3D 
ou bico de pato; • formato similar à 
imagem do molde 

02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

3,61 72 unidades 259,92 

11 Crachá de Identificação em PVC 02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

18,81 01 unidade 18,81 

12 Cordão para crachá em Poliéster 02/11/2021 
Contratações similares 

feitas pela 
Administração Pública 

4,06 01 unidade 4,06 



 

 

Total:  3.378,05 

Fonte: elaborado pela Comissão de Planejamento da Contratação 
 
Tabela 10 - Custo Unitário por Empregado 

CUSTO  - POR EMPREGADO 

Custo Anual por Empregado  R$ 55.254,96 

Custo Mensal por Empregado  R$ 4.604,58 

 
Entende-se que caberão aos licitantes realizarem suas pesquisas de mercado e seus levantamentos para 
apresentarem suas propostas durante o processo de seleção do prestador de serviços. 

 
Alerta-se que toda metodologia e valores apresentados pelas licitantes deverão ser comprovados durante a análise 
da proposta. 

 

12. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

Entende-se que não há necessidade de parcelamento da solução, tendo em vista que a contratação contempla as 
demandas no mesmo endereço no município do Rio de Janeiro e considerando a necessidade de controle, não é 
viável parcelar a solução em grupos que acarretariam perda de economia de escala, aumentaria os custos e 
dificultaria a organização da prestação  de serviço que poderia ficar comprometida, com a possibilidade empresas 
diferentes contratadas atuando com diretrizes diferentes em espaços físicos tão próximos. 

Portanto considera-se inviável tecnicamente e economicamente o parcelamento da solução. 
 
 

13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

Para a execução e viabilidade da contratação considera-se que o presente contrato prevê o fornecimento de 
uniformes e materiais de consumo, que deverão compor a Planilha de Custos e Formação de Preços. 

 

14. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

A contratação em estudo está vinculada ao plano estratégico do Colégio Pedro II que é norteado por 
políticas educacionais desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2019/2023 e por decisões da gestão.  

 
O PDI é o relevante instrumento de planejamento estratégico da instituição e contempla um período de 
cinco anos, vigorando de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2023. Além de exprimir a missão da 
instituição e os princípios que amparam suas práticas, o PDI estabelece amplas diretrizes que norteiam 
todas as ações do Colégio Pedro II, bem como as metas que devem ser alcançadas pelas diversas unidades 
acadêmicas e setores administrativos. 

 
A contratação pretendida alinha-se à política que o Governo Federal vem implantando na reestruturação 

da máquina administrativa através de estratégias de racionalidade, buscando atingir padrões de excelência 
em qualidade e produtividade, focando sua ação nas áreas-fins e reduzindo a demanda por serviços de apoio 
ao estritamente necessário. 

 
A execução de serviços acessórios por meio da contratação de empresa especializada permitirá o Colégio 
Pedro II atuar dinamicamente, na medida em que possibilitará que os seus servidores concentrem esforços 
exclusivamente no exercício de suas atribuições legais, sem terem que se ocupar com elementos de cunho 
auxiliar, nem tampouco com a realização de tarefas secundárias, ou, ainda, de deter-se na busca de 
informações sobre assuntos periféricos àqueles que lhes são essenciais para a condução de atividades 
estratégicas da universidade. 



 

 

 
A contratação pretendida também está orientada pela finalidade de garantir a operacionalização integral das 
atividades finalísticas (atividades atreladas às funções de Estado), de forma contínua, eficiente e confiável, 
bem como obter a conciliação entre os menores custos possíveis e o atendimento adequado das necessidades 
da administração. 

 
Quanto ao planejamento institucional, também se faz necessário observar o sistema PGC (Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações), que é uma ferramenta eletrônica que consolida todas as contratações que 
o órgão ou entidade pretende realizar no exercício subsequente e que permite a elaboração do Plano Anual 
de Contratações, por meio de módulos de preenchimento simplificado, estruturando as informações relativas 
ao planejamento das contratações públicas dos órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 

 
Entende-se que com a elaboração dos Planos Anuais de Contratações, os órgãos e entidades da 
Administração Pública aperfeiçoarão a governança e a gestão de suas contratações, possibilitando a 
maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos. Além disso, os Planos 
Anuais de Contratações possibilitarão a articulação do planejamento das contratações com a proposta 
orçamentária; a aderência das contratações com o planejamento estratégico da organização; bem como o 
uso estratégico das compras públicas, dentre outros. 

 
A contratação em estudo encontra-se está alinhada ao PAC 2021 e 20222 dos Campi pertencentes ao 
Complexo do Engenho Novo. As cópias das inclusões no PGC/PAC encontram-se anexas a este Estudo 
Técnico Preliminar. 

 
 

15. Resultados Pretendidos 

São resultados almejados para a contratação em planejamento: 
 
a) Desenvolvimento das atividades administrativas com serviços que atendam a demanda institucional, 

alinhado aos objetivos estratégicos do Colégio Pedro II; 
 
b) Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços de cozinheiro com padrões de 

qualidade, eficiência, sustentabilidade e produtividade mínimos atendidos; 
 

c) Atender a preceitos legais e orientações vigentes, sobretudo no que trata a IN MPOG nº 05/2017 e o 
Decreto 9.507/2018; 
 

d) 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; 
 

e)  A solução escolhida, contratação de serviços de 7 postos de trabalho de cozinheiros irá propiciar o 
atendimento dos serviços no preparo e fornecimento das refeições à comunidade discente, atendendo 
satisfatoriamente a necessidade da administração, permitindo o atendimento em todo o período de 
funcionamento dos refeitórios. 

 
Providências a serem Adotadas 

 
Não haverá necessidade da atual contratada de promover a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas e poderá, se for interesse da empresa absorver a mão de obra 
da contratada antecessora, sem que o referido ato de absorção configure-se como ingerência ou indicação da 
contratante. 

 
Além de juntar o cronograma ao processo, se faz necessário incluir, no mapa de riscos, os riscos de a 
contratação fracassar caso os ajustes não corram a tempo. 

 



 

 

 

16. Possíveis Impactos Ambientais 

A Comissão de Planejamento da Contratação do serviço segue o estabelecido no Guia Nacional de 
Licitações Sustentáveis bem como as normativas internas do Colégio Pedro II em relação às práticas 
sustentáveis, pontuando, quando necessário, os critérios de sustentabilidade já dentro da descrição de cada 
item.  

 
Considerando os aspectos AMBIENTAIS, ECONÔMICOS e SOCIAIS, na sustentabilidade, na referida 
contratação, a contratada deverá observar, no que couber: 

 
I Deverá ser observado pela contratada o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a fim de 
balizar a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade acordados, inclusive a forma de 
faturamento de atividades; 
 
II A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento 
às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 
 
VII A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e 
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços; 
 
VIII A contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos 
seus funcionários, quando necessário, para a execução das atividades de modo confortável, seguro 
e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
 
IX A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das 
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas 
áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da 
circunvizinhança; 
 

 
17. Declaração de Viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 
 

18.1. 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, que comprometerá o adequado 
funcionamento do órgão e suas atividades e afetar negativamente a prestação do serviço público. 

 

Assim, esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico 
Preliminar. 

  


