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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITJTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEÇNOLÓGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CAMPUS PICOS

TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço Continuado de Vigilância Armada para o IFPI Campus Picos.
1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1. Motivação da contratação
1.1.1.Com o intuito de promover a segurança e proteção do patrimônio público do IFPI Campus Picos
contra depredação, violação, furtos e demais ações que possam causar danos às instalações
físicas e equipamentos da instituição, bem como garantir a integridade física da comunidade do
Campus Picos, faz-se necessária à contração de empresa especializada na prestação de serviços
de segurança armada.

1.2. Benefícios diretos e indiretos da contratação
1.2.1.Preservação das instalações do IFPI Campus Picos;
1.2.2.Segurança da comunidade do IFPI;
1.3. Planejamento
1.3.1.Esta contratação está inserida em um projeto de planejamento de contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de natureza continuada necessários ao adequado funcionamento do
Campus Picos.
1.4. Natureza do serviço
1.4.1.Serviço comum e de natureza continuada.

2.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Promover a segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo patrimonial), não
permitindo sua depredação, violação, furto e outras ações que causem dano; bem como garantir a
integridade física da comunidade do IFPI.

3.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO
3.1. O objeto da contratação é a prestação de serviços especializados e continuados de vigilância armada
no IFPI- Campus

Picos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, EPIs, e

equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do Campus.

4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

CNPJ N° 10.806.496/0005-72 —Av. Predro Marques de Medeiros SN - Bairro Pantanal - CEP 64.600-000
Fone/Fax (89) 3415-0900 - e-mail: licitacao.capic@ifpi.edu.br Picos - Piauí

TN
xi
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CAMPOS PICOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VALOR ANUAL

VALOR MENSAL DO

VALOR MENSAL

POSTO

POSTOS

03

R$ 8 431,01

R$ 25 293,05

R$ 303 516,60

03

R$ 11 964 86

R$ 35 894,58

R$ 430 734,96

QUANTIDADE

(12 MESES)

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada
Diurna 12x36h a ser prestado nas
dependências do IFPI Campus PICOS 03 (três)
Postos
(Cada posto será composto por 02 Vigilantes)
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação
de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada
2

Noturna 12x36h, a ser prestado nas
dependências do IFPI CampUs Picos 03 (três)
Postos
(Cadaposto será composto por 02 Vigilantes)
VALOR TOTAL

R$ 734.251,56

S. DESCRIÇAO DO SERVIÇO
5.1. O Posto de Vigilância adotará a escala de 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo,
envolvendo 3 (três) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e leis) horas; e 12 (doze) horas
noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 3 (três) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36
(trinta e seis) horas;
5.2. A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a alocação, pela
contratada, de mão de obra capacitada para:
5.2.1.Comunicar imediatamente a Administração, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências
de regularização necessárias;
5.2.2.Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Policia da
Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de
interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;
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5.2.3.Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as
medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como, as que
entenderem oportunas;
5.2.4.Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e ide ntificadas;5.2.5.Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a
placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área
interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
5.2.6.Repassar para o(s) vigilante(s) que está(rão) assumindo o Posto, quando da rendição, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas
imediações;
5.2.7.Comunicar a área de segurança da Administração, todo acontecimento entendido como irregular
e que possa vir a representar risco para o Patrimônio da Administração;
5.2.8.Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações
da Administração, facilitando o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de
testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
5.2.9.Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada
expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o nome,
registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar;
5.2.10. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados as instalações, sem que estes
estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela instalação;
5.2.11. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável pela
instalação e a segurança da Administração, no caso de desobediência;
5.2.12. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, que implique
ou ofereça risco a segurança dos serviços e das instalações;
5.2.13. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores,
de empregados ou de terceiros;
5.2.14. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Administração verificando as
dependências das instalações, adotando os cuidados e providencias necessários para o perfeito
desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;
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5.2.15. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado

e com aparência

pessoal

adequada;
5.2.16. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente
para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
5.2.17. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a frequência e a
pontualidade de seu pessoal, bem Como as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus
serviços;
5.3. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão ser cumpridos
pela contratada, com atendimento sempre cortes e de forma a garantir as condições de segurança das
instalações, dos servidores e das pessoas em geral.

6. JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADA
6.1. A demanda de Postos de Trabalho é baseada na quantidade de locais de acesso e na extensão do
espaço físico do Instituto Federal do Piauí — Campus Picos.
6.2. A quantidade de Postos de Trabalho está descrita de acordo com a tabela abaixo:
Quantidade de Postos de Trabalho
(Segunda-feira a Domingo)
IFPI-Campus Picos
12 x 36 horas/Diurno

12 x 36/Noturno

03

03

7. LOCAL E PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
7.1. Os serviços deverão iniciar-se, em até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, por parte da
contratada, da Ordem de Serviço, no seguinte endereço:
•
8.

IFPI-Campus Picos: Av. Pedro Marques de Medeiros S/N, Bairro: Pantanal, CEP 64.600-000, Picos-PI.

VISTORIA

8.1 A vistoria ao local de execução dos serviços é facultativa.
9. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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9.2 Para o levantamento dos valores estimados nas Planilhas de Custo e Formação de Preço foi utilizada a
Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015 do Sindicato dos Empregados de Empresas de
Segurança, Vigilância, Transporte de Valores e Serviços Orgânicos de Segurança do Estado do
Piauí, e Sindicato das Empresas de Vigilância e Transporte de Valores do Estado do Piauí Sevigepi.
9.3 Os licitantes deverão cotar o preço para execução dos serviços no Campus, especificados no Termo de
Referência, incluindo as despesas legais incidentes, bem como deduzindo quaisquer descontos que
venham a ser concedidos, observadas as composições especificadas para cada tipo de posto, conforme
discriminado abaixo:
9.4 Anexo li: planilhas de composição de custos e formação de preços unitários para cada tipo de posto.
9.5 O licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado na Convenção Coletiva da
categoria em vigor no Estado do Piauí
10. PREPOSTO
10.1

A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Administração, aceito pela Fiscalização, durante o

período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual
deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar o nome completo, n2 do CPF e do documento
de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;
O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se ao

10.2

Fiscal do Contrato, em até 5 (cinco) dias úteis após a sua assinatura, para firmar, juntamente com os
servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao
assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais
assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência;
10.3

A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho.

11. DA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1

Os profissionais indicados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços de Vigilante, devem

atender as exigências previstas na LEI N9 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983.
12. ORDEM DE SERVIÇO
12.1.

Será emitida Ordem de Serviço - OS na qual constarão os dados da contratada, os serviços a

serem prestados, o cronograma de execução, e o local de execução;
12.2.

Os serviços deverão ser iniciados em até 02 (dois) dias úteis apos o recebimento da OS;

12.3.

O prazo de execução poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração,

desde que haja justificativa aceitável por parte da contratada.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1.

A contratada além do fornecimento da mão-de-obra para a execução dos serviços obriga-se a:

13.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
13.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referencias, tendo
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
13.1.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas apos notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
Administração;
13.1.4. Manter sediado junto a Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes de
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
13.1.5. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento
dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a
orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de
reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços
da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;
13.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;
13.1.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
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13.1.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Administração;
13.1.9. Instruir os seus empregados, quanto a prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
13.1.10.

Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
13.1.11.

Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
Comprovar a formação técnica especifica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado de

14.1.

Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;
Implantar, imediatamente apos o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-de-

14.2.

obra nos respectivos Postos relacionados no anexo Tabela de Locais e nos horários fixados na escala
de serviço elaborada pela Administrarão, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou
que a impossibilite de assumir o Posto conforme o estabelecido;
Fornecer uniformes e seus complementos a mão-de-obra envolvida, conforme a seguir

14.3.

descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho:
•

Calça;

•

Camisa de mangas compridas e curtas;

•

Cinto de Nylon;

•

Sapatos e Meias;

•

Quepe com emblema;

•

Jaqueta de frio ou Japona;

•

Capa de chuva;

•

Crachá;

•

Revolver calibre 38

CNPJ N° 10.806.49610005-72 Av. Predro Marques de Medeiros SN Bairro Pantanal CEP 64.600-000
Fone/Fax (89) 3415-0900 e-mail: licitacao.capic@ifpi.edu.br Picos Piauí
-

-

-

-

-

•

Cinto com coldre e baleiro;

e

Munição calibre 38;

•

Distintivo tipo broche;

e

Livro de Ocorrência;

e

Cassetete;

•

Porta Cassetete;

•

Aparelho de Radio comunicação;

e

Apito;

•

Cordão de Apito;

•

Lanterna 3 Pilhas;

e

Pilha para lanterna;
14.4.

A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e

equipamentos a seus empregados;
14.5.

Apresentar a Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos respectivos "Registro

de Arma" e "Porte de Arma', que serão utilizadas pela mão-de-obra nos Postos;
14.6.

Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da implantação

dos Postos;
14.7.

Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese alguma, o

uso de munições recarregadas;
14.8.

Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;
14.9.

Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar

nas instalações da Administração;
14.10.

Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter imediato, em eventual ausência,

não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
14.11.

Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais

acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne as instalações da mesma;
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14.12.

Atender de imediato as solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, qualificada ou

entendida como inadequada para a prestação dos serviços;
14.13.

Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
14.14.

Relatar a Administração toda e qualquer irregularidade observada nos Postos das instalações

onde houver prestação dos serviços;
14.15.

Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no mínimo 01
(uma) vez por semana, em dial e períodos

(diurno 07h/15h e

noturno 15h/23h)

alternados;
14.16.

A arma devera ser utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na

salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios para a solução de
eventual problema.

15. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
15.1.

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista

na Lei n° 8.666/93;
15.2.

Fornecer a contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições

necessárias à execução do Contrato;
15.3.

Notificar a contratada sobre irregularidades na execução do contrato para que sejam adotadas

medidas corretivas;
15.4.

Prestar apoio logístico durante toda a execução do serviço subsidiando a execução e

verificando a conformidade com o solicitado;

16. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
16.1.

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os

serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem restringir a responsabilidade da contratada,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a prestação dos serviços e fornecimento dos
materiais dela decorrente, diretamente ou por prepostos designados, (na forma do artigo 67 da Lei
8.666/93 com suas alterações e artigo 60 do Decreto 2.271/97), podendo para isso:
16.1.1. Emitir termo de recebimento de serviços.

CNPJ N° 10.806.496/0005-72 - Av. Predro Marques de Medeiros SN - Bairro Pantanal - CEP 64.600-000
Fone/Fax (89) 3415-0900 - e-mail: licitacao.capicifi.edu.br Picos - Piauí

ir
NII

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CINCIA ETECNOLOGI
PIAUí

me

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CAMPUS PICOS

16.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das
faltas ou defeitos observados.
16.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
16.1.4. A contratada devera manter preposto, aceito pela Administração, em permanente contato,
para representá-lo na execução do contrato.
16.2.

A fiscalização da Administração tem livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da

contratada;
16.3.

A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de obra execute tarefas em desacordo

com as preestabelecidas;

17. CONTROLE DE QUALIDADE E DESEMPENHO
17.1.

Para fins de efetivo controle de qualidade da execução do objeto contratual será adotado o

sistema de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, conforme "TABELA DE AVALIAÇÃO";
17.1.1. A "TABELA DE AVALIAÇÃO" apresentada não se exaure, podendo a Administração valer-se dela
para obter a Nota de Avaliação e efetivar a contagem dos Pontos Perdidos de outras falhas
contratuais que julgar semelhante ou equivalente.
17.2.

O nível de qualidade será determinado pela Nota de Avaliação (NA), que será utilizada para

aplicação das penalidades;
17.3.

A Nota de Avaliação (NA) será calculada a partir do registro de ocorrências que determinara o

nível de criticidade e os respectivos Pontos Perdidos - PP pela contratada, conforme formula abaixo:
NA = 10 - PP(pontos perdidos)
17.4.

Para efeito de cálculo dos pontos perdidos - PP, será atribuído os seguintes valores aos Níveis

de Criticidade, conforme infrações abaixo previstas:
NÍVEL DE CRITICIDADE

PP

Baixo

0,2
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Item

Infração

Nível de Critucidade

1

Não cumprir o prazo estabelecido de 2 dias úteis, a
contar da data do recebimento, por parte da
contratada, da ordem de serviço, para inicio da
prestação de serviço no local indicado, sem
comunicação a Administração sobre qualquer fato
impeditivo;

GRAVE

2

Deixar de comunicar,

MC

qualquer

anormalidade
verificada,
impedindo
assim, a adoção de providencias de regularização adequadas;
3

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

4

Deixar

técnica
para
empregado e

de fornecer os uniformes
rpk?rrntcs a mão de obra envolvida no

e

seus

GRAVE

IVEDC

serviço;
5

Deixar de apresentar ao IFPI a relação de armas e
copias
autenticadas
dos
correspondentes
"Registro
de Arma" e "Porte de Arma" que serão utilizados.

LEVE

6

Permitir o ingresso de pessoas não autorizadas nas instalações
do Campus;

GRAVE

7

Assumir o posto sem o uniforme adequado ou com a aparência
pessoal inadequada;

MÉDIO

8

Deixar de fiscalizar a entrada e saída de veículos nas
instalações,
identificando
o
motorista
e

GRAVE
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anotando a placa do veiculo, inclusive de
pessoas

autorizadas

a

estacionar

seus

carros

particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os
portões fechados;
9

Deixar de efetuar a reposição da mão de obra nos

GRAVE

Postos, em caráter imediato, em eventual ausência,
não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho;
10

11

Suspender

ou interromper, salvo por motivo de
forca maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia;

GRAVE

Permitir a utilização do Posto para guarda de objetos
estranhos ao local, de bens de servidores, de

MÉDIO

empregados ou de terceiros;
12

Posto e de seus afazeres, GA\/E
prindpalrrente para atender diarrados ou currprir tarefas
solicitadas por terceirts ~autorizados,

13

Não observar as normas legais e regulares aplicáveis FVÉc4C
e, inclusive, as recomendações aceitas pela boa técnica;

14

Oferecer tratamento discriminatório quanto as condições
de acesso e fruição do serviço;

ALTO

15

Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos;

GRAVE

16

Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução
dos serviços;

ALTO

17

Emitir faturas com dados e valores em desacordo como
Contrato;

GRAVE

18

Não indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade d e to m a r
decisões
compatíveis
com
os
compromissos
assumidos;

MÉDIO

Nota 1

As penalidades constantes desta planilha poderão ser aplicadas cumulativamente, desde que

Afastar-se

do
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tenham ocorrido no prazo de avTIçâo ou seja, no período de 1° a 30 de cada mês.
Nota 2

Anão regularização dos problemas reclamados nos prazos estabelecidos implica na aplicação de
nova penalidade e assim por diante ate sua regularização.

at. JflI ]tyS_tI_..J

18.1.

Serão considerados para aplicação de sanções a CONTRATADA, os seguintes critérios:

18.1.1. Advertência:
18.1.1.1. Sempre que a NA, durante o período de avaliação, for maior ou igual a 6,0 e menor ou
igual a 8,0.
18.1,2. Multa correspondente a 5% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção:
18.1.2.1. Sempre que a NA, durante o período de avaliação, for menor que 6,0 e maior ou igual a
4,0 e/ou;
18.1.2.2. Sempre que CONTRATADA acumular duas Advertências consecutivas ou três
intercaladas.
18.1.3. Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação dessa sanção:
18.1.3.1. Sempre que a NA, durante o período de avaliação, for menor que 4,0 e maior que 2,0;
18.1.3.2. Quando a CONTRATADA receber três advertências consecutivas ou quatro intercaladas.
18.1.4, Rescisão Unilateral do Contrato proposto pela Unidade Gestora do Contrato:
18.1.4.1. Sempre que a NA, durante o período da avaliação, for menor que 2.
18.1.4.2. Quando a CONTRATADA receber mais de três punições consecutivas ou acima de
quatro intercaladas.
18.2.

É obrigação da contratada, corrigir todas as falhas na execução dos serviços

independentemente de comunicação.
18.3.

Caso as falhas sejam detectadas pelo Fiscal da Administração, estas serão dadas ciência

imediatamente ao Preposto da Contratada através do preenchimento do formulário anexo
"Notificação de Ocorrência', para que sejam sanadas. Gerada a Notificação, serão realizadas as
anotações devidas com finalidade de contagem de Pontos Perdidos - PP, utilizados na Nota de
Avaliação - NA.
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18.4.

A "TABELA DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS' apresentada em anexo não se

exaure, podendo a Administração valer-se dela para obter a Nota de Avaliação e efetivar a contagem
dos Pontos Perdidos de outras falhas contratuais que julgar semelhante ou equivalente.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
19.10 valor para a contratação do serviço está disponível conforme Dotação Orçamentária no Programa de
Trabalho 12363203120R1_0022, PTRES 088570, Elemento de Despesa 339037, Plano Interno A0000P0100p,
Fonte 0112.

Picos P1, 14 de maio de 2015.

Guglielmo Siqueira Gomes
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
SIAPE: 1581103
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ANEXO II- MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Dia

/J

às

horas

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

.
A

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

8

Município/UF

.-

.

.,

.......-.-... ..--..

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

D

Ua de meses de execução contratual

Identificação do Serviço
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4.
Tipo de Ser-viço

Unidade de Medida

Quantidade tohl a contrar (Lrn função da unidade de
medida'),

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e
suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado.
Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não
necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.
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Anexo li-A - Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complenentares para composição dos custos referente a mãode-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Composição da Remuneração
1

Valor (R$)

A

Salário Base

B

Adicional de periculosidade

C

Adicional de insalubridade
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64

D

Adicional noturno

E

Hora noturna adicional

F

Adicional de Hora Extra

G

Intervalo intrajornada

H

Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2

Benefícios Mensais e Diários

A

Transporte

B

Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C

Assistência médica e familiar

D

Auxílio creche

Valor (R$)
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Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

Nota: Valores mensais por empregado.
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Submódulo 4.1 Encargos previdenciários e FGTS:
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Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 42 - 13 0 Salário e Adicional de Férias

Submódulo 43 - Afastamento Maternidade
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão
4.4

Valor (R$)

A

Aviso prévio indenizado

B

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C

Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
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F

JJ Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Obs: Retificado o item 'B" do Submódulo 4.4 - provisão para rescisão publicado no Diário Oficial da
União
n°
63,
Seção
1,
página
92,
em
10
de
abril
de
2011.
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

A

Férias

B

Ausência por doença

C

Licença paternidade

D

Ausências legais

E

Ausência por Acidente de trabalho

F

Outros (especificar)

Valor (R$)

Subtotal
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G

11 Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

Módulo 4

- Encargos sociais e trabalhistas

4

Valor
(R$)

4.1 13

° salário + Adicional de férias

4.2

Encargos previdenciários e FGTS

4.3

Afastamento maternidade

4.4

Custo de rescisão

4.5

Custo de reposição do profissional ausente

4.6

Outros (especificar)
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TOTAL

MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
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Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
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Anexo II - B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
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Anexo II-C - Quadro-resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de serviço

Otde

proposta
por

empregados proposto
por l;0..t.
por posto

(lt

Valor total

Valor

\í;dar

do serviço

de postos

empregado
Ci

(A)

(r.)

(E)
1?)

1

Serviço 1 (indicar)

R$

R$

R$

II

Serviço 2 (indicar)

R$

R$

R$

Serviço (indicar) R$

R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (_ ±í + 111 + ..
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Anexo II-D Quadro demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
-

LJLI

-

-

Valor Global da Proposta

Descrição

Valor (R$)

A

Valor proposto por unidade de medida *

B

Valor mensal do serviço

Valor global da proposta

c
(valor mensal do serviço X n2 meses do contrato).

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço
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ANEXO li-E Complemento dos Serviços de Vigilância

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Nota: Nos casos de incluir outros tipos de postos observar o disposto no § 20 do art. 50 da Instrução Normativa n°
02 de 30 de abril de 2008.
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 00/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS

E A EMPRESA

LTDA.

CONTRATANTE: O Instituto Federal do Piauí, com sede na Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro em Teresina/Pl,
inscrito no CNPJ sob o n2 10.806.496/0001-49, representado pelo seu Reitor, Senhor Paulo Henrique Gomes de
Lima, de acordo com a Portaria de Nomeação do Ministério da Educação.
CONTRATADA:

A empresa

, inscrita no CNPJ sob o n

estabelecida à Rua
representada pelo(a) Senhor(a)
de Identidade

, portadora da Cédula

SSP/_ e CPF
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CAMPUS PICOS

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no processo
23177.000227/2015-23, mediante as cláusulas e condições que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.

O presente contrato fundamenta-se:

1.2.

Decreto 3.722/01;

1.3.

Lei n2 10.520/02;

1.4.

Decreto n2 5.450/05;

1.5.

Lei complementar 123/06;

1.6.

Lei 8.666/93;

1.7.

Instrução Normativa n

2

2/2008-SLTI/MPGOG

1.8.

Instrução Normativa n

2

6/2013-SLTI/MPGOG

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de

Vigilância Armada, conforme descrição do termo de referência, para o Campus Picos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.

O valor mensal deste contrato para o período de sua vigência é de

R$

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.

A despesa neste exercício com a execução dos serviços de que trata o objeto, corre à conta do

elemento de despesa A000P0100P do Programa de trabalho 12363203120R1_0022, PTRES 088570, Fonte 0112 e
Nota de Empenho
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4.1

A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao campus, pela Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA-. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

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 observados os seguintes
requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo, devendo
obedecer o que dispões o art. 57, inciso II, da Lei 8,666/93
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
S.

Cabe à CONTRATANTE:

6.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
6.2 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada;
6.3
Aplicar à Contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditório
e a ampla defesa;
6.4 Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições
necessárias à execução do contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7.

Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
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7.1 Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e
por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, valetransporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
7.2 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, do
CONTRATANTE;
7,3 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
7.4 Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;
7.5 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na
licitação;
7.6 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as
condições em que o serviço está sendo prestado;
7.7 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da
execução do serviço objeto contratado;
7.8 Refazer os serviços que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem considerados
satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
7.9 Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, observando a
comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral;
7.10 Manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante do
CONTRATANTE;
7.11 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas
normas regulamentares, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;
7.12 Apresentar, sempre que solicitada pela Administração do CONTRATANTE, os comprovantes de
pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;
7.13 Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras profissionais dos
empregados alocados à execução do serviço contratado;
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7.14 Sujeitar-se às demais obrigações descritas nas Especificações Técnicas constantes do Editál do Pregão
Eletrônico n2 01/2015.
8.
8.1

À CONTRADA cabe assumir a responsabilidade por:
Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em

vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
8.2

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,

quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
8.3

Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
8.4
9.

Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

-

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto
deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
10.

São expressamente vedadas à CONTRATADA:

10.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste
contrato;
10.2 A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração
do CONTRATANTE;
10.3 A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.

Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada por

representante do CONTRATANTE, devidamente designado, permitida a assistência de terceiros.
12.

O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
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13.

A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao fiscal do contrato ou a outro

servidor designado para esse fim.
14.

A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o

período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
15.

A CONTRATADA Autoriza a Administração contratante, 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.
15.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por
falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
15.2 Visando garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada autoriza o

aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13 2 salário e rescisão contratual dos
trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade

Social, que serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, bloqueada para
movimentação e aberta em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, conta esta
que o CONTRATANTE

terá autonomia para consulta de saldos, movimentações e

aprovisionamento dos valores constantes na mesma, conforme o artigo 19-A, inciso 1, e Anexo
VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n 2/2008;, os quais somente serão liberados para o

pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas §12, do art. 19A, da referida norma.
15.3 Eventual saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa
do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

16.

A 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)
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certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT; 6) Comprovante de Depósitos Referentes às retenções citadas no item
15.2; 7) Extrato de Movimentação da Conta citada no item 15.2;

CLÁUSULA NONA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
17.

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias, contados da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

18.

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. 52, § 32, da Lei n 2 8.666, de 1993.

19.

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final
do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar
acompanhada dos documentos mencionados no §19 do art. 36 da lN/SLTI n2 02, de 2008.

20.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o atesto" pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §19
do art. 36, da IN/SLTI n2 02, de 2008.

21.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 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.

22.

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

23.

Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada
má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores
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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.
24.

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que a Contratada:
i.

não produziu os resultados acordados;

ii. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida;
iii. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,
25.

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

26.

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

27.

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

28.

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.

29.

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.

30.

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.

31.

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

32.

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.

33.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de
prestação de serviços previstas no §5-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as
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exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar
34.

A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias,

emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento,
no mês subsequente ao da prestação do serviço, até o dia 20, de forma a garantir o recolhimento das
importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo
30, da Lei n.2 8.212/91, alterada pela Lei n 2 9.876/99, acompanhada das seguintes comprovações:
34.1 Pagamento salarial do mês da prestação dos serviços, acompanhado de cópia dos respectivos
contracheques devidamente assinados pelos funcionários ou comprovante de depósito em suas contascorrentes;
34.2 Guia de recolhimento do INSS e do FGTS, relativas ao mês anterior da prestação do serviço constante da
fatura, discriminando o nome de cada um dos empregados beneficiados, exceto no último mês do contrato,
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços;
34.3 Regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(CRF) e às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede;
34.4 Regularidade para com a Delegacia Regional do Trabalho através da Certidão Negativa de multas e
débitos salariais e infração trabalhista;
34.5 Relação de admitidos e demitidos expedida pelo Ministério do Trabalho;
34.6 Regularidade para com o sindicato da categoria emitida pelos sindicatos dos empregados e empregadores
representantes da atividade compatível com o objeto da licitação;
35.

No caso de a nota fiscal/fatura ser emitida e entregue ao CONTRATANTE em data posterior à indicada

na Condição 1 desta Cláusula, é imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios
decorrentes.
36.

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da

protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária
creditada em conta corrente da CONTRATADA.
36.1 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao Chefe de Departamento de
Administração e Planejamento da Unidade ou a outro servidor designado para esse fim;
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36.2 No caso de as notas fiscais ou faturas serem emitidas e entregues no CONTRATANTE em data posterior à
indicada na condição acima, será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios
decorrentes.
37.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
37.1 Atestação de conformidade do serviço executado;
37.2 Apresentação da comprobação discriminada no item 1 desta Cláusula;
37.3 O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
37.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = 1 x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

-

1=0,00016438

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
38.

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.9 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
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39.

Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA
e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas
para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de
1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

40.

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.

41.

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

41.1 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;
41.2 Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
41.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para
apresentação das propostas constante do Edital.
42. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
43. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra
da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
44. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
45. 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:
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45.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
45.2 do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
45.3 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;
46. 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.
47. 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.

-

48. 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 coletivo
ou convenção coletiva.
49. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não
tratem de matéria trabalhista.
50. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação
da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.
51. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio
de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:
51.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
51.2 as particularidades do contrato em vigência;
51.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados;
51.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou
outros equivalentes;
51.5 índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela
dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação
de Preços da Contratada.
52. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
53. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observandose o seguinte:
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53.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
53.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
53.3 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 acordô, 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.
37. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas
em relação à diferença porventura existente.
38. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a
partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
39. 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.
40. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS GARANTIA
54. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$ ............
..), na modalidade de ............................, correspondente a ..........% (............por
cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital.
54.1 As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
55.

Com fundamento no artigo 72 da Lei n 9 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n 2 5.450/2005, ficará

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no
SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que:
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55.1 Apresentar documentação falsa;
55.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
55.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
55.4 Comportar-se de modo inidôneo;
55.5 Fizer declaração falsa;
55.6 Cometer fraude fiscal.
56.

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 2 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
56.1 Advertência;
56.2 Multa;
56.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o IFPI/Pl, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.
57.

O não cumprimento das obrigações trabalhistas será considerado falta grave, podendo ensejar na

aplicação de multa, conforme estabelecido no termo de referencia, juntamente com as sanções previstas nos
artigos 86 e 87 da Lei n2 8.666/93.
58.

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão

temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de licitar é contratar
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
59.

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a

80 da Lei n.9 8.666/93.
60.

A rescisão deste contrato pode ser:

60.1 Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a Xli e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, exceto quanto ao inciso XVII;
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60.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
60.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
61.

A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.
61.1 Os casos de rescisão contratual deve ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
62.

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do Piauí, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 109, inciso 1, alínea udhl, da
Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

do Piauí, xx de xxxx de 2015.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

TESTEMUNHA 01
Xá

TESTE MUNHAO2
No
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ANEXO IV - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

O Instituto Federal do Piauí autoriza, através da presente Ordem de Serviço - OS, a empresa
CNPJ

a iniciar a execução dos serviços abaixo descritos, no prazo máximo

de 05 (cinco) dias, conforme cronograma. A execução decorre do Pregão

, processo administrativo

xxxxxxxxxxx.

Local de Execução
Cronograma de Execução

Picos - Piauí,

de

de 2015.

Nome
Chefe do Departamento de Administração
Campus Picos
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ANEXO V - NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO [NÚMERO SEQUENchLJ/2O15

Aos

o Departamento de

Administração e Planejamento, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, NOTIFICA a Empresa
sobre as infrações ....................
Comunica, ainda, que tal ocorrência, negativará essa Empresa em ..(..10pontos, os
quais constarão de sua Nota de Avaliação.

Picos do Piauí, - de

de 2015.

[fi1F
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Campus Picos
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa
(MF) no

inscrita no CNPJ
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 dos Contratos

Valor total do contrato

R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
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ANEXO VII- RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - PERCENTUAIS
INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

ITEM
13° (décimo terceiro) salário

8,33% (oito vírgula trinta e três por cento)

Férias e 1/3 Constitucional

12,10% (doze vírgula dez por cento)

Multa sobre FGTS e
contribuição social sobre o
aviso prévio indenizado e
sobre o aviso prévio
trabalhado

5,00 % (cinco por cento)

Subtotal

25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento)

Incidência do Submódulo 4.1
sobre férias, um terço
constitucional de férias e 13°
(décimo terceiro) salário*.

7,39% (sete vírgula trinta
e nove por cento)

7,60% (sete vírgula seis
por cento)

7,82% (sete vírgula
oitenta e dois por cento)

Total

32,82% (trinta e dois
vírgula oitenta e dois por
cento)

33,03% (trinta e três
vírgula zero três por
cento)

33,25% (trinta e três
vírgula vinte e cinco por
cento)

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991:
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