
 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

EDITAL 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2020 

   
PROCESSO 0003208-95.2019.4.01.8007 

OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica de direito privado especializada na 
prestação de serviços na área de saúde, compreendendo médico, 
odontólogo, assistente de consultório dentário (ACD) e psicólogo, cujos
postos de trabalho serão na Sede da Justiça Federal de 1º Grau, localizada 
na Av. Senador Vitorino Freire, nº 300, Areinha, bem como no Anexo IV 
da Seccional, situado na Avenida dos Holandeses, s/n, bairro Calhau, São 
Luís - MA, para execução dos serviços discriminados no Termo de 
Referência-ANEXO I deste Instrumento Convocatorio. 

 

TIPO DE 
LICITAÇÃO 

Menor Preço  

FUNDAMENTO 
LEGAL 

Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 05/2017, Resolução CNJ N. 
169/2013 alterada pela 248/2018 - CNJ, Lei Complementar n. 123, de 
14.12.2006, e Lei n. 8.666/93 e alterações. 

ABERTURA 

Data: 07/08/2020 
Horário: 10h00min (dez horas) - horário de Brasília-DF 
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
  

TELEFONE   (98) 3214-5754 – CPL/PREGÃO 

 

  O(A) Pregoeiro(a) da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, designado pela 
Portaria SJMA - DIREF N. 10576588, de 15.07.2020, da Diretoria do Foro desta Seccional, 
publicada 15 de julho de 2020, através do link, 
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/211915, torna público que será realizado o certame 
licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,  o regime de execução 
indireta, do tipo menor preço, o qual observará os preceitos de direito público e, em especial, 
as disposições da Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 05/2017 e alterações, da Resolução CNJ n. 169, de 
31/01/2013, alterada pela Resolução 248/2018 - CNJ,  da Lei Complementar n. 123/2006, 
e, subsidiariamente, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo em tudo regida 
pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos anexos.  



 

 

1. DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica de direito privado 
especializada na prestação de serviços na área de saúde, compreendendo médico, odontólogo, 
assistente de consultório dentário (ACD) e psicólogo, cujos postos de trabalho serão na Sede 
da Justiça Federal de 1º Grau, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 300, Areinha, 
bem como no Anexo IV da Seccional, situado na Avenida dos Holandeses, s/n, bairro Calhau, 
São Luís - MA, para execução dos serviços discriminados no Termo de Referência-ANEXO 
I deste Instrumento Convocatório.  

2. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1 No dia, hora e local abaixo indicado se fará a abertura do certame: 

DATA: 07/08/2020, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente nesta data. 

HORA: 10:00h (dez horas) – horário de Brasília/DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1  Poderão participar deste pregão eletrônico,  em conformidade com o disposto no art. 6º do 

Decreto 8.538/2015, que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, 
inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciados no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2 A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 

3.3 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do sistema 
eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação do presente Edital. 

3.4 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo a Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Maranhão, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que 
forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de eventual desconexão. 

3.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, 
concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos 
ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio 
de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 



 

c) Que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição,  
haja vista que o objeto é de valor simplório e com execução mais simplificada; 

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país.  

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.2 O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.3 O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro 
cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

4.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.5 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou à Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, 
promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 

 

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, bem como 
as Planilhas de Custos até a data e horário estabelecido para a sessão 
pública (10:00h dia 07 de agosto de 2020) (horário de Brasília/DF), 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico , quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.1.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados constantes dos sistemas 

5.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 



 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

5.1.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento 
dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital. 

5.1.5. A falsidade da declaração de que trata o item acima  sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Decreto 10.024/2019 

5.1.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública. 

5.1.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, observado o disposto no item 5.1, não haverá ordem 
de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos 
de que trata o Capítulo IX do Decreto 10.024/2019. 

5.1.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro 
e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.1.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo máximo de 
4 horas, contados a partir da solicitacao expressa do pregoeiro via chat. 

5.2 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 

5.3 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

5.4 A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 

5.5 As licitantes deverão elaborar suas propostas incluindo no preço ofertado, todos os 
custos decorrentes da contratação, independentemente, dos previstos neste Edital, tais 
como mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à 
perfeita execução dos serviços. Encaminhar junto à proposta, guia da GFIP ou 
documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do licitante; 

5.6 Na proposta registrada no sistema deverão constar ainda: 



 

a) Conter Preço mensal por posto de serviço para o item para a prestação dos 
serviços em moeda corrente nacional, em algarismos, com duas casas decimais, e 
por extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado. Em caso de 
divergência entre os valores em algarismos e os expressos por extenso, serão 
levados em conta estes últimos; 

b) Conter cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da 
categoria pertinente aos serviços licitados, ou, na inexistência desta, de categoria 
que execute serviços similares aos do objeto; 

5.6.1. Tendo em vista a ausência de convenção coletiva das categorias de prestação de serviço 
Médico, Odontólogo e Psicólogo, registradas na base territorial de São Luís/Maranhão, o 
custo do serviço foi baseado nos valores mínimos salariais obtidos através da média da 
pesquisa de mercado junto à outras Seções Judiciárias pertencentes a mesma região, site de 
salários e no atual contrato desta seccional, conforme Lei 8.666/93, IN 05/2017 MPOG e 
entendimento do TCU. Somente a categoria de auxiliar de odontólogo utilizou-se como base 
a Convenção Coletiva do MARANHÃO sob nº. MA000177/2019. Desta forma, deverá ser   
considerado como valor mínimo do piso salarial os valores informados na tabela abaixo, 
a saber: 

CATEGORIA SALÁRIO 

Médico                   R$ 6.534,96 

Odontólogo R$ 4.798,13 

Psicólogo R$ 2.986,97 

Auxiliar de Consultório 
Dentário 

R$ 1.048,99 

 

 5.6.2. A licitante deverá cotar preços e informar em sua proposta a convenção coletiva 
a qual estará obrigada a seguir, de acordo com o seu principal ramo de atividade e 
sindicato ao qual se encontra vinculada. 

5.7 Conter Planilha de Custos e Formação de Preços, em Excel - planilha desprotegida 
e contendo as fórmulas de cálculo), conforme modelo anexo a este Edital; 

5.8 Conter memória de cálculo de cada um dos itens do grupo de INSUMOS (uniformes, 
etc.); 

5.9 Conter declaração e respectivo comprovante do regime tributário adotado pela 
licitante; 

5.10 O preço cotado deverá ser líquido, devendo estar nele incluído impostos, taxas, 
seguros, salários, encargos sociais legais, auxílio-alimentação e vale-transporte, se houver 
na localidade e outras despesas incidentes, cada uma discriminada isoladamente e 



 

deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos; 

5.11 Consignar preço mensal para os serviços licitados em conformidade com o critério 
de aceitabilidade previsto no art. 40, inciso X, da Lei n. 8.666/93; 

5.12 Conter declaração, sob as penas previstas na Lei e neste Edital, de que o valor e 
condições da proposta, independentes de estarem previstos ou corretos, atenderão a todas 
as obrigações exigidas nas legislações trabalhista, previdenciária e tributária e nos 
dispositivos deste Edital (impostos, taxas, encargos sociais, vale-refeição, vale-transporte, 
salários, dentre outras). 

5.13 Para composição do preço deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) salário normativo da categoria profissional envolvida na execução dos serviços 
contratados, celebrado no último acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho 
vigente no Estado, obedecendo como piso salarial mínimo o estabelecido no subitem 
5.6.1 deste edital. Ressaltando que conforme já mencionado no subitem 5.6.1 o 
salário da categoria de Auxiliar de Consultório Odontológico foi adotado o piso 
salarial da Convenção Coletiva de Trabalho sob nº. MA000177/2019. 

b) Adicional de Insalubridade e Periculosidade, estarão condicionados à apresentação 
obrigatória e impreterivelmente, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à assinatura do contrato de 
laudo pericial elaborado por médico(a) ou engenheiro(a) do trabalho credenciado(a) pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego para a identificação e caracterização de locais/atividades 
insalubres/perigosas nas dependências da contratante onde laborarem os empregados alocados 
para a prestação dos serviços objeto deste Termo; 

b.1) O laudo pericial deverá exprimir de maneira clara e indubitável os graus e os respectivos 
percentuais aplicáveis aos empregados que porventura se encontrarem laborando em condições de 
insalubridade/periculosidade nas dependências da contratante; 

b.2) Na hipótese de o laudo pericial vir a caracterizar como insalubre ou perigoso (a) o local ou 
atividade, antes não classificado(a) como tal, à contratada será assegurado o direito de pleitear o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face do novo encargo a que se vir obrigada. 

c) concessão de vales-transporte e vales-alimentação, bem como outros benefícios legais, se 
for o caso; 

d) custos de reciclagem para contratação de pessoal, tendo em vista dispositivo legal para a 
categoria, se for o caso. 

5.14  Consignar prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados a 
partir da abertura da sessão deste pregão eletrônico. As propostas que omitirem o prazo 
de validade serão entendidas como válidas pelo período supracitado. 

5.15 A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão e as 
correspondentes planilhas (em Excel - planilha desprotegida e contendo as fórmulas 
de cálculo) de formação de custos deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, no prazo 
máximo de 04 (quatro horas), contados a partir da solicitação expressa à respectiva 
concorrente, devidamente comunicada pelo Pregoeiro por meio de chat, utilizando-se o 
próprio sistema compras governamentais através da funcionalidade “Convocar Anexo”. 

 



 

5.15.1Caso haja impossibilidade de acesso ao sistema 
comprasgovernamentais, a proposta ajustada ao lance dado na sessão 
pública, e documentos complementares, poderão ser enviadas através 
do e-mail pregao.ma@trf1.jus.br, devendo tão logo seja resolvido o 
problema, as mesmas serem anexadas ao sistema. 

5.15.2 A proposta ajustada ao lance dado na sessão pública e 
correspondentes Planilhas de Custos, bem como documentos 
complementares só serão aceitas fora do prazo mencionado no item 5.15, 
mediante solicitação da proponente no próprio chat ou via e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br e anuência do pregoeiro. 

    

6. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

6.1. O início da Sessão Pública, via sistema eletrônico (internet), será na data e 
horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n. 
10.024, de 28.10.2019, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas em conformidade com o item 5 e que deverão estar em perfeita 
consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus 
Anexos. 

6.2. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será 
aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante 
a utilização de sua chave de acesso e senha. 

 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

6.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no 
edital. 

 6.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

6.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 
pregoeiro. 

6.8. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de 
envio de lances 

.  

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
 7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 



 

a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

 

7.1.1  Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo 
VALOR ANUAL PARA O GRUPO. 

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
registrado em primeiro lugar. 

7.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (Hum centavo de real).  

7.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.7.1. Será aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) para as licitantes 
classificadas , que poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 7.7.2.   Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 
desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 
da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

7.7.3. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem 7.7.2 
retro, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

7.7.4.  Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada 
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

  



 

7.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 

 

7.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

 

7.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão 
informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sendo 
vedada a identificação do seu detentor. 

7.12. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para 
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

7.13.  O modo de disputa do pregão será pelo sistema aberto, com valor 
estimado de R$ R$ 653.263,92 (Seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos 
e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) e o intervalo mínimo entre os 
lances no valor monetário de R$ 0,01 (Hum centavo de real).  

 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 Após o fechamento da etapa de lances e suspensão da Sessão o Pregoeiro efetuará o 
julgamento das propostas pelo critério do menor valor anual para o grupo, podendo 
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado lance de menor 
valor para que seja obtido preço melhor, bem como poderá declará-la vencedora. 

8.2 Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Edital, a que se 



 

oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 

8.3 A análise da exequibilidade de preços será realizada com o auxílio da planilha de custos 
e formação de preços de que trata o item 5.7 deste edital. 

8.4 Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação 
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação, a menos que o proponente se recuse a efetuar as correções requeridas pelo 
pregoeiro, situação em que poderá apresentar as justificativas que entender devidas, que, 
não sendo aceitas, implicarão na imediata recusa da proposta. 

8.6 Após a análise e a aceitação da proposta, enviada via sistema, ou quando for o caso, 
após negociação e decisão acerca do valor, o Pregoeiro adjudicará o respectivo item à 
licitante vencedora. 

8.7 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 
vencedora desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na 
ordem de classificação, segundo o critério do menor valor anual para o grupo, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

8.8 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no 
sentido de se obter preço melhor. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 
 

9.1  Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar cadastrada no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e com a DOCUMENTAÇÃO 
OBRIGATÓRIA em plena validade. 

9.2 Finalizada a etapa de lances, a empresa participante terá sua situação de regularidade junto ao 
SICAF confirmada mediante verificação "on line" do Sistema.  

9.3 Conforme Item 10, do Termo de Referência, todas as licitantes também deverão apresentar a 
seguinte documentação para fins de HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.1. A contratada deverá apresentar a comprovação de aptidão para a prestação dos serviços 
em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 
item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 



 

9.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

9.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório 
de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.3.5. 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. 

9.3.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017; 

9.4. As licitantes, ainda, deverão apresentar a seguinte documentação para fins de 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei; 

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, apresentado 
na forma da lei; 

c) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

d) Declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício –DRE, relativa ao último 
exercício social, sendo ainda acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme 
modelo constante do Anexo VIII do edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não 
é superior ao patrimônio líquido da licitante, o qual poderá ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

e) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado 
do Exercício –DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o 
licitante deverá apresentar justificativas; 

f) Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar 
ainda o seguinte: 

g) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores ou 
iguais a 1 (um); 



 

h) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -Passivo Circulante) de, no 
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da 
contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 
social; 

i) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;  

j)  É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

9.5- As Licitantes terão que apresentar as seguintes documentações para fins de  
HABILITAÇÃO  JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
1. Certificado de Registro Cadastral – CRC expedido por órgão da Administração Pública, 
emitido em conformidade com a Lei Nº 8.666/93;  
2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de 
posse da diretoria em exercício;  
4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (regularidade quanto à dívida ativa da 
União e a regularidade quanto à quitação de tributos e contribuições federais, certidão conjunta 
emitida pela Secretaria da Receita Federal), Fazenda Estadual (dívida ativa e regularidade fiscal) e 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos - INSS) e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade de Situação – FGTS);  
7. Prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);  
8. As empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no 

ato da abertura da licitação, e que estiverem com a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA e 
HABILITAÇÃO PARCIAL em plena validade, o que será comprovado através de consulta e 
impressão “on-line” da situação do fornecedor no SICAF, estarão dispensadas da 
apresentação dos documentos exigidos nos itens 5, 6 e 7  retro.  

9. Declaração, observadas as sanções legais cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos 
da habilitação, a qual será exigida apenas em caso positivo, conforme Anexo II; 

10. Declaração, sob as penas da lei, de que não contratará durante a vigência da avença 
decorrente deste certame empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de direção 
e assessoramento ou de juízes vinculados à Seção Judiciária do Maranhão, nos termos do 
artigo 3º da Resolução N. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, e ainda de que 
cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme Anexo III; 

11. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme Anexo IV. 
12. Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 



 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991 

13. Declaração de que o licitante instalará escritório na localidade de prestação dos serviços 
licitados (cidade/município), a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
contado a partir da vigência do contrato. 

 
 9.15 Os documentos solicitados para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade neles 
previstos e, quando não mencionado, serão considerados válidos até 180 (cento e oitenta) dias 
contados da data de sua emissão, ressalvados os casos que se originarem de legislação específica. 

10. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, na forma do edital. 

10.2.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos anexos. 

10.3.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

10.4.  Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, através do e-mail pregao.ma@trf1.jus.br.ou secom.ma@trf1.jus.br 

10.5.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 

10.6   A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 
de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

10.7.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

10.8.  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização 
do certame.  

 

 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Declarada a vencedora, admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de 
recursos, compreendida a manifestação prévia da licitante, durante a Sessão Pública, o 



 

encaminhamento de memorial e eventuais contrarrazões pelas demais licitantes, realizados no 
âmbito do Sistema Eletrônico, em formulário próprio. 

11.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. Os recursos 
imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

11.1.2  Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e 
o direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior 
àquela que proferiu a decisão. 

11.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo os previstos nas 
alíneas “a” e “b” do Inciso I, do art.109 da Lei 8.666/93.  

11.3   O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.4 Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, 
à consideração da Diretoria do Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, que 
proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento. 

11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados de forma virtual 
pelo SEI, cabendo pedido de vista junto ao e-mail da Seção de Compras & Contratos, 
secom.ma@trf1.jus.br ou ao e-mail do pregao.ma@trf1.jus.br.  

11.6   Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente fará a adjudicação do objeto e homologará o procedimento licitatório. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
não reconsiderado, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 

12.2 A homologação deste Pregão compete ao Ordenador de Despesas da Seção Judiciária 
do Maranhão. 

12.3 O objeto deste  Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1 Será firmado Contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos deste 
Instrumento Convocatório, na proposta apresentada e na legislação vigente, conforme 
Minuta do Contrato, ANEXO IX, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver disponibilidade 
orçamentária e interesse entre as partes. 

13.2 Após regular convocação por parte da Seção Judiciária do Maranhão, a empresa 
adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena 
de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no 
artigo 7º, da Lei 10.520/02. 

13.3 O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual 
período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do 
interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pela Administração da 
Justiça Federal no Maranhão. 



 

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato , outro 
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato , sem 
prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 do Decreto 10024/2019; 

13.5 As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais 
e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato 
– Anexo IX deste edital.  

13.6 É obrigatória à contratada o cadastramento para acesso externo ao sistema SEI para 
fins de assinatura eletrônica do contrato, devendo para tanto, a contratada efetuar o seu 
cadastramento externo no sistema SEI através do site www.jfma.jus.br, acessando o link 
PAE-SEI - acesso externo, encaminhando a documentação comprobatória que atesta ser a 
pessoa cadastrada representante legal apto a firmar contrato em nome da licitante. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

14.1 A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia de execução do presente contrato, 
nos moldes do artigo 56 da Lei 8.666/93, com validade durante todo o período da execução 
do contrato e até 03 (três) meses após o término de sua vigência, que deverá ser renovada a 
cada prorrogação, observados ainda os requisitos adiante elencados. 

14.2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 
dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que o valor da 
garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

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

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstos; 

II. Prejuízos causados à Justiça Federal – MA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Justiça Federal – MA à contratada; 

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no parágrafo anterior. 

14.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 
específica, com correção monetária, em favor da Justiça Federal – MA. 



 

14.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Justiça Federal – MA a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da lei n. 8.666/93. 

14.7. A inobservância pela CONTRATADA do prazo fixado para a garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento). 

14.8. A garantia será extinta nos seguintes casos: 

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Justiça Federal 
– MA, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; e, 

II. Após o término de sua validade, indicada no caput desta cláusula. 

14.9. A Justiça Federal – MA não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

I. Caso fortuito ou força maior; 

II. Alteração sem prévia anuência da seguradora ou fiador, das obrigações contratuais. 

III. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Justiça 
Federal; ou, 

IV. Prática de atos ilícitos dolosos por servidor da Justiça Federal – MA. 

14.10. A execução completa do contrato só acontecerá quando a CONTRATADA comprovar 
o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais, referente 
à mão de obra empregada na prestação dos serviços objeto deste contrato. 

14.11. Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada deverá: 

I. Realizar o pagamento dos salários mediante depósito bancário na conta dos empregados, 
em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 
serviços; 

II. Autorizar a Justiça Federal – MA, no momento da assinatura do contrato, a reter a garantia 
de que trata o parágrafo primeiro acima, em razão da, após o encerramento do contrato, não 
comprovação do pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas 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 diretamente pela Justiça Federal – MA; 

14.12. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 



 

14.13. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou 
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 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, conforme estabelecido na alínea “c” 
do subitem 1.2 do Anexo VII-B da INSEGES/MPDG n° 05/2017, observada a legislação que 
rege a matéria; 

14.14. O CONTRATADO, como condição para as eventuais repactuações, deverá 
complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a 
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, ou seja, no caso de 
alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação,  nos termos da alínea K 
do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

14.15. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado, total ou parcialmente, em pagamento 
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

    A futura contratada estará sujeita as sanções administrativas constantes do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 

16. DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

16.1 Nos termos da Resolução Nº 169/2013, alterada pela Resolução Nº 183/2013, ambas 
do Conselho Nacional de Justiça, a Seção Judiciária do Maranhão promoverá o 
contingenciamento dos encargos trabalhistas. 

16.2. Considerando que os valores referentes às provisões de encargos são pagos 
mensalmente à empresa, a título de reserva, para utilização nas situações previstas em lei, 
a Seção Judiciária do Maranhão fará o contingenciamento das rubricas listadas abaixo: 

a) 13º salário; 

b) Férias; 

c) 1/3 constitucional; 

d) Encargos previdenciários e FGTS incidentes sobre férias, 1/3 constitucional e 
13º salário; 

e) Multa do FGTS por dispensa sem justa causa. 

16.3 Os valores a serem contingenciados serão obtidos pela aplicação de percentuais a 
seguir indicados, incidentes sobre a remuneração do trabalhador que executar o serviço 
contratado, os quais deverão ser observados pela licitante quando da elaboração de sua 
planilha de formação de custos: 

Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas 



 

Título Percentual 

13º Salário 9,09% 

Férias 9,09% 

1/3 Constitucional 3,03% 

Subtotal A – 21,21% 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 1/3 Salário, Férias e 
1/3 Constitucional 

B – Conforme proposta 
vencedora 

Multa do FGTS C – 3,49% 

Encargos a contingenciar por trabalhador Somatório A + B + C 

16.4 O representante legal da empresa contratada, no ato da regularização da conta 
depósito vinculada – bloqueada para movimentação – deverá assinar termo específico da 
instituição financeira oficial que permita à contratante ter acesso aos saldos e extratos, e 
que vincule a movimentação dos valores depositados à sua autorização; 

16.5 Para resgatar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação, a empresa contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e 
previdenciárias, deverá apresentar à unidade competente da Seccional os documentos 
comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado as rubricas indicadas no art. 
4º da Resolução CNJ Nº 169/2013, alterada pela Resolução CNJ Nº 248/2018.  

 16.6 De acordo com o art. 14 e seus parágrafos da Resolução n.248/2018, tem-se: 

a) No caso de o sindicato exigir o pagamento antes da assistência, a empresa contratada 
poderá adotar um dos procedimentos indicados nos incisos do art. 12 dessa resolução, 
devendo apresentar ao Tribunal ou ao Conselho, na situação consignada no inciso II do 
referido artigo, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia da transferência dos valores 
liberados para a conta-corrente do empregado, a documentação visada pelo sindicato e o 
comprovante de depósito feito na conta dos beneficiários. 

b) A contratada poderá solicitar o resgate ou a movimentação da conta-depósito vinculada 
para quitação das verbas trabalhistas contingenciadas em relação aos empregados que 
comprovadamente atuaram na execução do ajuste e que serão desligados do quadro de 
pessoal da empresa contratada, em decorrência do encerramento da vigência do contrato. 

c) Se após o(s) resgate(s) ou a(s) movimentação(ões) indicado(s) na alínea anterior houver 
saldo na conta-depósito vinculada, o valor deverá ser utilizado pela contratada para 
pagamento aos empregados que permaneceram no quadro de pessoal da contratada à medida 
que ocorrerem os fatos geradores das verbas trabalhistas contingenciadas, observada a 
proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços 
por força contratual. 



 

d)  O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada – 
bloqueada para movimentação –, será liberado à empresa no momento do encerramento do 
contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, 
após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 
relativos ao serviço contratado. (Alterado pela Resolução nº 301, de 29.11.2019) 

  

16.7 Os valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta depósito 
vinculada poderão ser negociadas com o banco público oficial, caso haja cobrança, com a 
finalidade de isenção ou redução. 

16.8 Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada deverão 
ser suportadas na taxa de administração constante na proposta comercial da empresa, caso 
não haja negociação com o banco oficial, e não seja possível a negociação com o banco 
oficial. 

16.9 Os recursos depositados nas contas depósitos (bloqueadas) vinculadas serão 
remunerados pela poupança ou outro definido no termo de cooperação, sempre escolhido 
o de maior rentabilidade. 

16.10 A empresa declarada vencedora do certame também se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados por depósito 
bancário, na conta dos respectivos funcionários, em agências situadas na 
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços; 

b) Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração da Seccional 
a reter, a qualquer tempo, a garantia conforme previsto no item 14 deste edital; 

c) No momento da assinatura do contrato, autorizar 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 estes não forem adimplidos; 

17. DOS PREÇOS, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

17.1 A sistemática de preços, pagamento e de reajustamento/revisão serão efetuados de 
acordo com o que consta do Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) deste instrumento. 

  

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão à conta 
dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Maranhão. 

18.2 Para fazer face à despesa, será emitida Nota de Empenho pela Seção de Execução 
Orçamentária e Financeira desta Seccional. 

  

19. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 



 

 19.1 A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

20. DO VALOR DE REFERÊNCIA 

                               20.1. O custo Total Mensal estimado dos serviços é de R$ 54.438,66 
(Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) e  
Global para 12 meses é de R$ 653.263,92 (Seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
sessenta e três reais e noventa e dois centavos). 

PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MENSAL 
(R$) 

VALOR 
ANUAL (R$) 

01 MÉDICO 02 16.205,86 32.411,72 388.940,64 
02 ODONTÓLOGO 01 12.880,42 12.880,42 154.565,04 

03 

AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL 

 

01 2.959,55 2.959,55 35.514,60 

04 PSICOLOGO 01 6.186,97 6.186,97 74.243,64 

SUBTOTAIS   54.438,66    653.263,92 

TOTAL GLOBAL: 
R$ 653.263,92 (Seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
sessenta e três reais e noventa e dois centavos) 

 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.2 A Seção Judiciária do Maranhão poderá adiar ou revogar a presente licitação, por 
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros; mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

21.3 A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 

21.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 



 

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto 
relacionado ao presente Edital. 

21.5 A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 
licitação. 

21.6 Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

21.7 Cópia do edital e seus anexos poderão ser obtidos mediante fornecimento de mídia 
eletrônica (CD ou PEN DRIVE) pelo interessado, ou através da internet nos sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.jfma.jus.br. 

21.8 Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame 
implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente Edital e submissão às 
normas nele contidas. 

21.9 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo II - 
Modelo de Declaração da Existência de Fatos Impeditivos 
da Habilitação (exigida somente em caso positivo); 

 Anexo III - 
Modelo de Declaração Negativa Referente ao Artigo 3º da 
Resolução N. 07/2005 – Conselho Nacional de Justiça, e ao 
Inciso XXXIII do Artigo 7° - Constituição Federal; 

 Anexo IV - 
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta; 

 Anexo V - Planilha de custos; 

  Anexo VI - 
Modelo de Declaração de Autorização de Movimentação 
Financeira;  

 Anexo VII   
Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a 
Iniciativa Privada e a Administração Pública; e 

 Anexo VIII 

  
- 

Minuta do Contrato. 

  

21.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

 Maiores informações acerca da presente licitação e/ou quaisquer dados necessários à 
complementação das especificações poderão ser obtidos junto à Seção de Compras e 
Licitações (SELIT), no 1º andar do edifício anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, 
situado na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), ou pelo fone (98) 
3214-5754, nos dias úteis, das 9h às 18h (horário local). 



 

          São Luís, MA,  de  de 2020 

__________________________ 

Neian Milhomem Cruz 

Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Maranhão 

 

 

      

  
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SEBES/NUCRE/2019 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM SAÚDE  NAS 
ÁREAS MÉDICA, ODONTOLÓGICA e 
PSICOLÓGICA. 

 

 

1. DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO 

1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica de 
direito privado especializada na prestação de serviços na área de saúde, compreendendo 
médico, odontólogo, assistente de consultório dentário (ACD) e psicólogo, cujos postos de 
trabalho serão na Sede da Justiça Federal de 1º Grau, localizada na Av. Senador Vitorino 
Freire, nº 300, Areinha, bem como no Anexo IV da Seccional, situado na Avenida dos 

   

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO 

 
 

  



 

Holandeses, s/n, bairro Calhau, São Luís - MA, para execução dos serviços discriminados no 
item 04 deste documento. 

1.2 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

1.2.1 - Lei nº 10.520 de 17/07/2002; 

1.2.2 - Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; 

1.2.3 - Decreto nº 3.555, de 8/08/2000; e Decreto nº 10.024/2019; 

1.2.4. Decreto nº 9.507/2018, de 21/09/2018 e Portaria MPDG nº 443, de 2 de dezembro de 
2018; (Revogou o Decreto n. 2.271/97); 

1.2.5. Instrução Normativa SLTI/MP nº 5, de 26/05/2017 e suas alterações; 

1.2.6. Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/1/2010; 

1.2.7. Resolução n. 169/CNJ, de 31/01/2013; 

1.2.8. Resolução n. 248/CNJ, de 24/05/2018; 

1.2.9. Instrução Normativa n. 001/CJF, de 20/01/2016; 

1.2.10. Lei Complementar n. 123/2006; e 

1.2.11. Demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em seus Anexos. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Diante da iminente expiração (em dezembro/2019) do contrato em voga (Contrato nº 
39/2014), sendo imprescindível a sua manutenção, por se tratar de serviço de natureza 
continuada, em outras palavras, tais serviços não podem deixar de ser prestados, visto que se 
isto ocorrer trará graves transtornos às atividades diárias da instituição; 

2.2. Dentre os benefícios diretos advindos com a contratação busca-se a economicidade dos 
recursos financeiros, materiais e humanos em consonância com o limite estabelecido pela EC 
nº 95/2016, mantendo-se a eficácia e eficiência dos serviços; 

2.3. Existe a necessidade da execução das perícias médicas/odontológicas/psicológicas que 
cuidam de afastamento de servidores de suas atividades laborais por motivo de saúde destes, 
ou de seus dependentes, conforme disposto na legislação em vigor; 



 

2.4. A implementação e execução do Exame Periódico de Saúde de Magistrados e Servidores 
e Testes de Aptidão Física (TAF) para serviços da área de segurança, inserido nas metas do 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal; 

2.5. Em consequência dos serviços e benefícios ofertados pelo Programa de Assistência aos 
Magistrados e Servidores do TRF/1ª Região - PRO-SOCIAL, há demanda por parte dos 
magistrados e servidores da Justiça Federal do Estado do Maranhão por atendimentos diretos 
nas suas próprias dependências, nas áreas médica, odontológica e psicológica, bem como a 
consequente necessidade de manter um estreito controle sobre os faturamentos, com ênfase 
nos atendimentos médico hospitalares, odontológicos e psicológicos da rede credenciada do 
referido Programa nesta Seccional; 

2.6. A CONTRATANTE não dispõe em seu quadro funcional dos profissionais da área de 
saúde para a prestação dos atendimentos neste tipo de serviço; 

2.7. A inexistência desses profissionais no quadro da Justiça Federal de 1º Grau, para o 
controle técnico do Programa e atendimento interno, pode comprometer o funcionamento do 
PRO-SOCIAL e a saúde dos magistrados e servidores, bem como a prestação dos serviços 
jurisdicionais; 

2.8. A contratação foi precedida de Estudos Preliminares, abrangendo a análise dos contratos 
anteriores, a necessidade da contratação, os benefícios diretos e indiretos pretendidos com o 
advento da contratação, a estimativa das quantidades a serem contratadas, estimativa de 
preços e declaração de viabilidade da contratação. 

2.9. A modalidade da Licitação será por Pregão Eletrônico. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva durante a carga horária contratada, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade pregão, em sua forma eletrônica, ou seja, o objeto ora em exame é considerado 
comum, com padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente neste Termo de 
Referência, por meio de especificações usuais do mercado, nos moldes preconizados pelo 
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520/02 c/c o art. 4º do Decreto nº 5.450/05. Vide item 
2.7 do ANEXO V da IN nº 05/2017. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 
9.507/2018, de 21/09/2018 e Portaria MPDG nº 443, de 2 de dezembro 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; 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta; 



 

3.4. Os locais da prestação dos serviços serão no prédio sede da Justiça Federal no Estado do 
Maranhão, localizada no endereço: na Av. Senador Vitorino Freire, nº 300, Areinha, São Luís 
– MA, bem como no Anexo IV, situado  na Avenida dos Holandeses, s/n, bairro Calhau, São 
Luís - MA; 

 3.5. - Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados pela Contratada de segunda a sexta-
feira, no período compreendido de 09:00 às 17:00 horas, em horários determinados pela 
Administração do Contratante;  

3.6. - O número de profissionais para prestação de serviços à Seccional e respectiva carga 
horária semanal a ser cumprida deverá atender ao disposto na tabela a seguir: 

Grupo Item Categoria Quantidade 
Carga 

horária 
Semanal 

01 

01 MÉDICO DOIS 20h, cada 

02 ODONTÓLOGO UM 20 h 

03 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
UM 30 h 

04 PSICÓLOGO UM 20 h 

3.7. A contratante, mediante comunicação do Gestor do Contrato, poderá dispensar os 
serviços da Contratada, em razão de feriados exclusivos do Poder Judiciário, recesso e 
"pontes" de feriado ao final de semana, sendo que neste caso as horas não trabalhadas pelos 
empregados serão creditadas no banco de horas a favor da contratante, devendo ser planejada 
a compensação das mesmas no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias). 

3.8. A ocorrência de feriados exclusivos do Poder Judiciário ou ponto facultativo 
compreendido em dias úteis, não implicará, necessariamente, interrupção dos serviços, 
reservando-se à Administração o direito de dispensar os serviços, de acordo com a 
conveniência e a necessidade do serviço, podendo, conforme for o caso, haver compensação 
de horas, bem assim a glosa dos benefícios do vale alimentação e transporte, consoante 
orientação e diretrizes a serem traçadas em conjunto pelo Sr. Gestor e Fiscal Técnico do 
Contrato, de modo a melhor atender aos interesses da Instituição, sendo que tais decisões 
serão dadas conhecimento ao empregador por meio de seu representante/preposto. 

3.9. A concessão de férias, licenças, folgas e descansos semanais, atribuídos aos profissionais 
em referência, serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

3.10. Excepcionalmente, poderá ser solicitada à contratada a prestação de serviços adicionais 
em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, além da jornada prevista 
neste Termo de referência - TR, mediante comunicação do Fiscal do Contrato, com, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 



 

3.11. O empregado alocado pela CONTRATADA não terá qualquer vínculo empregatício 
com a Seção Judiciária do Estado Maranhão - JFMA, sendo de inteira responsabilidade 
concernente à CONTRATADA recrutá-lo em seu nome e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, efetuar todos os pagamentos de salários, cumprir todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, 
indenizações, seguros e quaisquer outras decursivas de sua condição de empregadora, sem 
qualquer solidariedade da JFMA. 

3.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 
termos. 

3.13. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das diretrizes dos serviços do 
presente objeto não poderão constituir pretexto para a cobrança por "serviços novos, extras 
ou adicionais". Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos 
serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global de sua 
proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nesta especificação, 
mas implícitos e necessários à perfeita e completa execução dos serviços, se houver e 
comprovados em Planilha de Custo. 

3.14. Os serviços especificados neste Termo de Referência não excluem outros similares que 
porventura se façam necessários para boa execução das tarefas ora licitadas. 

 

4. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão executados nas instalações físicas da Justiça Federal de 1º Grau do 
Maranhão localizada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 300, Areinha, CEP 64031-900, São 
Luís -  MA, bem como o Anexo IV, situado na Avenida dos Holandeses, s/n, bairro Calhau, 
São Luís - MA; 

4.2. Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados pela Contratada de segunda a sexta-
feira, no período compreendido de 09:00 às 17:00 horas, em horários determinados pela 
Administração do Contratante; 

4.3. Excepcionalmente, poderá haver realização de serviço nos fins de semana e feriados, 
hipótese em que a contratante notificará a contratada para que promova a adequação do 
funcionamento dos postos de trabalho, sem que isso implique acréscimo nos preços 
contratados; 

4.4. Nos dias em que o funcionamento da Justiça Federal do Maranhão for suspenso, nos 
termos do Art. 62, I, da Lei nº 5.010/1966, e o que consta da Resolução nº 8/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça, as atividades da Contratada não serão suspensas, conforme IN 05/2017. 



 

4.4.1. Consoante o disposto no item anterior, a Contratada deverá seguir orientação e 
diretrizes a serem traçadas em conjunto pelo Sr. Gestor e Fiscal Técnico do Contrato, na 
forma constante neste Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses da 
Instituição, sendo que tais decisões serão dadas conhecimento ao empregador por meio de 
seu representante/preposto. 

4.5. A fiscalização da jornada de trabalho deverá observar o disposto do item Obrigações da 
Contratante e seus subitens deste Termo de Referência. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.1 - O número de profissionais para prestação de serviços à Seccional e respectiva carga 
horária semanal a ser cumprida deverá atender ao disposto na tabela a seguir: 

Grupo Item Categoria Quantidade 
Carga 

horária 
Semanal 

01 

01 MÉDICO DOIS 20h, cada 

02 ODONTÓLOGO UM 20 h 

03 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
UM 30 h 

04 PSICÓLOGO UM 20 h 

 

5.2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

5.2.1. MÉDICO 

 Assistência ambulatorial e de pronto-atendimento; 
 Registrar informações dos usuários no prontuário eletrônico, mantendo-o atualizado, 

bem como reportar eventuais inconsistências ao suporte do Pro-Social; 
 Controle de materiais e medicamentos necessários para o atendimento dos usuários, 

fornecendo listagem atualizada, levando em conta a estimativa de uso e validade, com 
vistas à manutenção do estoque; 

 Exames pré-admissionais e periódicos/TAF (Teste de Aptidão Física); 
 Serviços de triagem; 
 Avaliação e concessão de licenças médicas; 
 Participação em junta médica, inclusive as decorrentes de parcerias com outros 

Órgãos; 
 Orientação, encaminhamento e acompanhamento de pacientes para tratamentos 

especializados; 
 Perícias médicas; 



 

 Prestar orientação técnica e propor a celebração ou a rescisão de contratos com 
profissionais da área médica, clínicas e hospitais; 

 Vistorias técnicas com vistas a processos de credenciamento; 
 Participar de eventos assistenciais designados pela Contratante; 
 Realizar atendimento interno para autorizações de cirurgias e outros procedimentos 

definidos pelo Pro-Social, bem como para liberação de materiais especiais e/ou de 
alto custo, compatibilizando-os com as normas do Pro-Social e com as tabelas 
acordadas verificando se os procedimentos foram cobrados conforme 
credenciamentos e tabelas; 

 Verificar se os procedimentos cobrados são compatíveis com o quadro clínico do 
paciente e com as normas do Pro-Social; se os custos de materiais, medicamentos, 
inclusive quimioterapia, constantes das faturas de atendimentos de emergências e 
ambulatoriais são compatíveis com o quadro clínico do paciente e com as normas do 
Pro-Social. 

 Identificar o usuário junto ao setor de admissão da instituição de saúde onde estiver 
sendo assistido e prestar o acompanhamento necessário; 

 Analisar o prontuário médico e demais registros clínicos com o objetivo de 
acompanhar a evolução do quadro clínico; 

 Analisar qualitativa e quantitativamente a prescrição médica; 
 Analisar qualitativa e quantitativamente as solicitações e/ou autorizações de exames 

complementares; 
 Analisar qualitativa e quantitativamente os eventos paramédicos; 
 Analisar qualitativa e quantitativamente os pareceres e concursos de especialistas; 
 Analisar qualitativa e quantitativamente os procedimentos especiais; 
 Identificar o médico assistente e equipe; 
 Visitar o paciente com observação crítica de seu estado, correlacionando-o com o 

prontuário médico e com os demais registros clínicos; 
 Prestar acompanhamento a  servidores e magistrados internados; 
 Analisar qualitativa e quantitativamente os procedimentos faturados pela rede 

credenciada ou por meio de reembolso; 
 Estudo sobre recursos de glosas existentes, no prazo estabelecido pela Contratante;  
 Outras, próprias da profissão, a pedido do Contratante. 

5.2.2. ODONTÓLOGO 

 Assistência ambulatorial e de pronto-atendimento para realização de dentisteria 
básica e emergencial;  

 Controle de materiais e medicamentos necessários para o atendimento dos usuários, 
fornecendo listagem atualizada, levando em conta a estimativa de uso e validade, com 
vistas à manutenção do estoque; 

 Verificar as condições dos equipamentos do consultório odontológico, identificando 
a necessidade de manutenção técnica ou substituição; 

 Exames periódicos;  
 Serviços de triagem, orientação, encaminhamento de pacientes para tratamentos 

especializados e acompanhamento; 



 

 Registrar informações dos usuários no prontuário eletrônico, mantendo-o atualizado, 
bem como reportar eventuais inconsistências ao suporte do Pro-Social; 

 Colaborar no planejamento e execução das campanhas preventivas e das atividades 
destinadas à orientação e educação da saúde bucal, direcionadas ao público adulto e 
infantil;  

 Perícias presencial e documental;  
 Autorização de procedimentos; 
 Análise de faturas apresentadas pela rede credenciada ou por meio de reembolso;  
 Estudo sobre recursos de glosas apresentadas pela rede credenciada, no prazo 

estabelecido pela Contratante;  
 Emissão de pareceres a pedido da Contratante;  
 Prestar orientação técnica e propor a celebração ou a rescisão de contratos com 

profissionais e clínicas odontológicas; 
 Vistorias técnicas com vistas a processos de credenciamento. 
 Outras, próprias da profissão, a pedido do Contratante. 

5.2.3. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 

 Proceder a todas as medidas necessárias para limpeza e higienização do consultório 
e do instrumental utilizado pelo serviço odontológico;  

 Revelar radiografias de forma que fiquem bem nítidas e arquivá-las adequadamente;  
 Responsabilizar-se pela organização do ambiente de trabalho, verificando o 

funcionamento dos aparelhos, guardando o material, arrumando as mesas e tudo mais 
que se fizer necessário para tanto;  

 Recepcionar o(s) paciente(s);  
 Atender aos telefonemas dirigidos ao consultório, organizar a agenda diária de 

consultas e as fichas dos pacientes;  
 Auxiliar nos procedimentos odontológicos;  
 Organizar o estoque de material odontológico;  
 Esterilizar corretamente todo o instrumental odontológico, bem como desinfetar os 

equipamentos para que sejam conservados em estado apropriado para sua utilização;  
 Outras, próprias da profissão, a pedido da contratante. 

5.2.4. PSICÓLOGO 

 Efetuar entrevista técnica com magistrados, servidores e dependentes interessados em 
atendimento psicológico, fonoaudiológico e de terapia ocupacional, para fins de 
triagem, orientação e encaminhamento; 

 Realizar atendimento psicológico, na Seção Judiciária do MA, aos magistrados, 
servidores e dependentes; 

 Autorizar, acompanhar e avaliar a realização de tratamentos seriados para os serviços 
de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e terapia ocupacional previstos no 
programa de assistência psicológica; 

 Realizar visitas aos profissionais e clínicas especializadas para acompanhamento e 
complementação dos tratamentos específicos; 



 

 Analisar e emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos na sua área de atividade 
profissional; 

 Fornecer dados, dentro de sua área de atuação, para compor o prontuário de 
atendimento psicológico dos magistrados, servidores e dependentes; 

 Zelar pela concisão e sigilo das informações dos pacientes, bem como pela 
organização e conservação dos prontuários psicológicos; 

 Analisar e encaminhar, para arquivamento, laudos e relatórios referentes a 
magistrados, servidores e dependentes que estejam em atendimento psicoterápico; 

 Registrar informações dos usuários no prontuário eletrônico, mantendo-o atualizado, 
bem como reportar eventuais inconsistências ao suporte do Pro-Social; 

 Desenvolver atividades de prevenção, orientação e encaminhamento das questões 
relacionadas ao uso de substâncias psicoativas; 

 Efetuar análises técnicas dos processos de assistência psicológica externa, referentes 
aos tratamentos realizados pela rede credenciada ou por meio de reembolsos, 
avaliando a adequação dos serviços prestados; 

 Prestar orientação técnica e propor a celebração ou a rescisão de contratos com 
profissionais, clínicas e escolas da área psicológica e afins; 

 Acompanhar o tratamento dos magistrados, servidores e dependentes, com 
transtornos emocionais graves ou transtornos psiquiátricos em regime de internação; 

 Fornecer subsídios para realização de pesquisas que visem a elevar o padrão de 
atendimento psicológico; 

 Colaborar no planejamento e execução das campanhas preventivas e das atividades 
destinadas à orientação e educação da saúde, inclusive Exames Periódicos de Saúde; 

 Participar de reuniões para o estudo de caso clínico, principalmente nos casos de 
readaptação profissional; 

 Participar de cursos e programas promovidos pela equipe; 
 Atender pacientes encaminhados pela perícia médica que apresentam queixas 

recorrentes sem achado clínico em várias especialidades para parecer; 
 Participar, em conjunto com outros profissionais, de programas de atendimento ao 

servidor dependente de álcool e de outras drogas, de preparação para aposentadoria e 
outros; 

 Outras, próprias da profissão, a pedido da contratante. 

5.3. DOS REQUISITOS BÁSICOS DOS PROFISSIONAIS 

5.3.1. MÉDICO  

5.3.1.1. Tempo mínimo de graduação: 03 anos;  

5.3.1.2. Experiência profissional de, no mínimo, 03 anos, comprovada através de atestados 
de capacidade técnica;  

5.3.1.3. Registro e Certidão do Conselho de Classe que comprove a regularidade do exercício 
profissional;  



 

5.3.1.4. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que o médico prestou ou presta serviços em Clinica Médica e/ou 
Medicina do Trabalho. 

5.6.2. ODONTÓLOGO 

5.6.2.1. Tempo mínimo de graduação: 03 anos;  

5.6.2.2. Experiência profissional de, no mínimo, 03 anos, comprovada através de atestados 
de capacidade técnica;  

5.6.2.3. Registro e Certidão do Conselho de Classe que comprove a regularidade do exercício 
profissional;  

5.6.2.4. Certificado de especialização em dentística; 

5.6.2.5. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que o odontólogo prestou ou presta serviços em dentística.  

5.6.3. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

5.6.3.1. Ter no mínimo o ensino médio completo;  

5.6.3.2. Ter registro profissional junto ao CRO/MA;  

5.6.3.3. Experiência comprovada de no mínimo 01 ano na carteira profissional;  

5.6.3.4. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que o auxiliar de consultório dentário prestou ou presta serviços em 
sua área de atuação.  

5.6.4. PSICÓLOGO 

5.6.4.1. Tempo mínimo de graduação: 03 anos;  

5.6.4.2. Experiência profissional de, no mínimo, 03 anos, comprovada através de atestados 
de capacidade técnica;  

5.6.4.3. Registro e Certidão do Conselho de Classe que comprove a regularidade do exercício 
profissional;  

5.6.4.5. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que o psicólogo prestou ou presta serviços em em sua área de 
atuação.  

6. DO COMPORTAMENTO A SER EXIGIDO DO PROFISSIONAL 



 

6.1. Tratar com urbanidade o público em geral e os servidores do Contratante, atendendo a 
todos igualmente, sem distinção de qualquer ordem; 

6.2. Cumprir as determinações e orientações estabelecidas para o bom andamento dos 
serviços contratados; 

6.3. Cumprir com assiduidade os horários de prestação dos serviços estabelecidos pelo 
contratante; 

6.4. Observar as normas internas de postura e comportamento nos serviços; 

6.5. Responsabilizar-se pela integridade dos materiais e/ou equipamentos que lhes forem 
confiados em razão da execução dos serviços; 

6.6. Dirigir-se ao Gestor do Contrato/Preposto quando da ocorrência de qualquer incidente 
ou quando necessário o esclarecimento de elementos relativos aos serviços; 

6.7. Manter a necessária discrição no que diz respeito às atividades desenvolvidas no JFMA. 

 

7. DOS PRAZOS 

7.1. Os prazos relativos à execução dos serviços são os seguintes: 

a) Prazo de início da execução dos serviços: até 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da notificação pela fiscalização, mediante ofício; 

b) Prazo para apresentar a garantia na forma da Cláusula Quinta (5% do valor total do 
contrato): 20 (vinte) dias, contados da assinatura do Contrato pela contratada, mediante 
ofício; 

c) Prazo de entrega da Nota Fiscal/Fatura: até o segundo dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços; 

d) Prazo de pagamento:  

d.1)  Até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666, de 1993, observado o disposto no seu § 1º;  

d.2) e /ou de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para 
os demais casos. 

 



 

e) Prazo para fornecimento dos uniformes pela contratada: 10 (dez) dias úteis, contados do 
início da execução dos serviços; 

f) Prazo para substituição de funcionário: 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação 
da fiscalização; 

 

8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A mensuração dos resultados para o pagamento da contratada será feita por meio do 
Instrumento de Medição de Resultados - IMR, nos moldes preconizados pelo item 2.6 do 
anexo V da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

8.2. Tal ferramenta tem o intuito de aferir a qualidade esperada da prestação dos serviços 
médico/odontológico/psicológico, analisando diversos aspectos que envolvem tal 
contratação. Dito de outra maneira, o objetivo almejado é que a CONTRATADA realize de 
modo eficaz as suas obrigações contratuais. 

8.3. Assim, para avaliação e verificação da qualidade na execução dos serviços contratados 
serão adotados os critérios do Instrumento de Medição de Resultado detalhado a seguir: 

8.3.1. A avaliação corresponde à atribuição mensal dos conceitos “bom”, “razoável”, 
“insatisfatório”e “péssimo”, equivalente aos valores 3, 2, 1 e 0 para cada item avaliado e as 
respectivas justificativas, se necessário. 

8.3.2. Serão seis módulos distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo peso no 
cômputo geral, formando a pontuação final que será aplicada na faixa de tolerância: 

Módulos Peso da Avaliação Pontuação Máxima
1 e 2 2 12 

3 1 3 
4 a 6 3 27 

Resultado Máximo da Avaliação 42 

 8.4. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de tolerância 

Faixa de Pontuação Obtida Percentual de Desconto
38 a 42 % 0% 
32 a 34% 2% 
26 a 31% 3% 
20 a 25% 5% 
15 a 19% 10% 



 

 8.5. O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não 
relevantes ou críticos, a critério da Seção Judiciária do Maranhão, poderá ser objeto apenas 
de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da 
contratação. 

8.6. Os serviços serão considerados insatisfatórios abaixo de 25 pontos. 

8.7. O primeiro mês de contrato será objeto apenas de notificação, de modo a permitir o ajuste 
e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada. 

8.8. A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível 
de satisfação, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 
ao controle da empresa. 

8.9. Poderá haver rescisão contratual nas seguintes condições: 

a) Desconto de 10% por mais de seis vezes durante a vigência inicial do Contrato ou nos 
últimos12 meses, se houver prorrogação; 

b) Pontuação abaixo de 15 pontos; 

c) Pontuação inferior a 19 pontos por seis meses consecutivos. 

 DESCRIÇÃO E CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS PONTOS 
    
MÓDULO 1: Forma de Prestação do Serviço PONTOS 
Todos os aspectos adequados (Postos fixados, Comunicação,Assiduidade, 
Qualidade do serviço, Controles, Horários de trabalho,Supervisão) 

3 

Um aspecto inadequado (a verificar no momento da ocorrência) 2 
Dois aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 1 
Três ou mais aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 0 
    
MÓDULO 2: Execução do Serviço e Requisitos da Contratação PONTOS 
Todos os aspectos adequados (Cursos, Reciclagens, CNV,Sustentabilidade, 
CBO, Razão Social, requisitos para o exercício da profissão) 

3 

Um aspecto inadequado (a verificar no momento da ocorrência) 2 
Dois aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 1 
Três ou mais aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 0 
    
MÓDULO 3: Uniforme PONTOS 
Todos os terceirizados estão devidamente caracterizados de acordo com as 
atividades e com o uniforme e quantitativo e qualidade exigidos 

3 

Um aspecto inadequado (a verificar no momento da ocorrência) 2 



 

Dois aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 1 

Três ou mais aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 0 

MÓDULO 4: Obrigações da Contratada PONTOS 
Todas as obrigações foram executadas (Responsabilidade, reparação, execução 
do serviço, orientação, substituição, autorização, instrução,vedação) 

3 

Um aspecto inadequado (a verificar no momento da ocorrência) 2 
Dois aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 1 
Três ou mais aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 0 
    
MÓDULO 5: Documentação de Fiscalização PONTOS 
Todos os documentos comprobatórios mensais foram entregues(Certidões, 
declarações, extratos, comprovantes, depósitos, folha de pagamento, 
contracheque, benefícios suplementares, relação de empregados, CTPS, 
Exames médicos, declaração de responsabilidade,SICAF, lista de Férias) 

3 

Um aspecto inadequado (a verificar no momento da ocorrência) 2 
Dois aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 1 
Três ou mais aspectos inadequados (a verificar no momento da ocorrência) 0 
    

8.10. Em virtude de alguns fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam 
interferir no atendimento de metas, foram listadas algumas possibilidades em que a 
fiscalização analisará a aplicação ou não do desconto em razão de ocorrência verificada: 

a) Greves, manifestações e paralisações; 

b) Impossibilidade temporária de prestação dos serviços em determinado(s) posto(s); 

c) Mudanças nas legislações reguladoras da execução dos serviços 
médicos/odontológicos/psicológicos, atribuindo novas responsabilidades, principalmente em 
relação aos uniformes, equipamentos e obrigações da contratada. 

8.11. A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível 
de satisfação de acordo com os tópicos mencionados acima. 

 

9. UNIFORMES 

9.1. 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, composto das seguintes peças de vestuário: 



 

a) MÉDICO  

Descrição 
Qtde. de 

Uniformes 
Fornecidos 

Vida Útil 
(meses) 

JALECO 3/4, na cor branca, no bolso esquerdo deverá constar 
a logomarca da contratada. 

2 12 

Crachá de identificação (com foto, 100% em PVC; película de 
PVC transparente fundida sobre o crachá: nome completo, 
empresa prestadora, posto e, em destaque e de fácil leitura, 
nome abreviado pelo qual poderá ser identificado o 
funcionário). 

1 12 

b) ODONTÓLOGO 

Descrição 
Qtde. de 

Uniformes 
Fornecidos 

Vida Útil 
(meses) 

JALECO 3/4, na cor branca, no bolso esquerdo deverá constar a 
logomarca da contratada. 

2 12 

Crachá de identificação (com foto, 100% em PVC; película de 
PVC transparente fundida sobre o crachá: nome completo, 
empresa prestadora, posto e, em destaque e de fácil leitura, nome 
abreviado pelo qual poderá ser identificado o funcionário). 

1 12 

c) AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

Descrição 
Qtde. de 

Uniformes 
Fornecidos 

Vida Útil 
(meses) 

JALECO 3/4, na cor branca, no bolso esquerdo deverá constar a 
logomarca da contratada. 

2 12 

Crachá de identificação (com foto, 100% em PVC; película de 
PVC transparente fundida sobre o crachá: nome completo, 
empresa prestadora, posto e, em destaque e de fácil leitura, nome 
abreviado pelo qual poderá ser identificado o funcionário). 

1 12 

d) PSICÓLOGO  

Descrição 
Qtde. de 

Uniformes 
Fornecidos 

Vida Útil 
(meses) 

JALECO 3/4, na cor branca, no bolso esquerdo deverá constar a 
logomarca da contratada. 

2 12 



 

Crachá de identificação (com foto, 100% em PVC; película de 
PVC transparente fundida sobre o crachá: nome completo, 
empresa prestadora, posto e, em destaque e de fácil leitura, nome 
abreviado pelo qual poderá ser identificado o funcionário). 

1 12 

9.2. O fornecimento dos Jalecos, dar-se-á da seguinte forma: 

a) Inicialmente no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do início do serviço; 

b) Após 12 (doze) meses do contrato deverá haver novo fornecimento no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da assinatura do Termo Aditivo; 

c) Quando não houver atendimento das condições previstas no contrato, a substituição deverá 
ser realizada no prazo de 48 horas. 

9.3. A CONTRATADA ficará responsável pelos ajustes de alfaiataria que se fizerem 
necessários à boa apresentação dos uniformes e não repassará, em hipótese alguma, aos seus 
empregados ou contratante os custos. 

9.4. A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos 
ou desgastes, independente do prazo estabelecido acima, sem qualquer custo adicional para 
a CONTRATANTE ou mesmo para os empregados. 

9.5. A CONTRATADA fornecerá uniformes apropriados às empregadas gestantes em até 15 
(quinze) dias após a comunicação escrita do servidor acompanhante do Contrato, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

9.6. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, 
compatível com o clima do estado do Maranhão, duráveis e que não desbotem facilmente; 

9.7. Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma visível, 
preferencialmente, na própria camisa, podendo para isto conter um bolso, do lado esquerdo, 
para a sua colocação. 

9.8. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da CONTRATADA, mediante 
recibo em relação nominal (assinada e datada por cada profissional), com cópia ao 
responsável GESTOR DE CONTRATOS e/ou FISCAL TÉCNICO da prestação dos 
serviços; 

9.9. O custo com os uniformes não poderá ser descontado do empregado da CONTRATADA; 

9.10. A CONTRATADA deverá orientar o profissional quanto à responsabilidade pelo zelo 
e conservação do uniforme; 



 

9.11. Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, seguindo 
os padrões de apresentação exigidos pelo Contratante para os serviços contratados, devendo 
a Contratada providenciar as devidas adaptações quando necessárias; 

9.12. O primeiro conjunto de uniformes deverá ser entregue na data de início da execução do 
serviço; 

9.13. O uniforme deverá ser entregue aos empregados mediante recibo (relação nominal), 
cuja cópia deverá ser fornecida à JFMA, no prazo de, no máximo, 10 (dez) dias a contar da 
entrega, não podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho 
nem ser exigido o uniforme usado por ocasião da entrega dos novos; 

9.14. O uso do crachá é obrigatório e deverá ser fornecido pela contratada, o qual deverá ser 
substituído sempre que este apresentar qualquer defeito, não podendo em hipótese alguma o 
empregado exercer suas atividades sem estar com o crachá; 

9.15. O uniforme deverá ser lavado e passado pelo profissional prestador de serviço, que 
deverá se apresentar sempre bem cuidado; 

9.16. Os quantitativos acima deverão ser entregue no início da execução. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1. A contratada deverá apresentar a comprovação de aptidão para a prestação dos serviços 
em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 
item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

10.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

10.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

10.4. 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. 

10.5. 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. 



 

10.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017; 

 

11. DO PREPOSTO 

11.1. A empresa CONTRATADA indicará formalmente o Preposto, conforme modelo 
constante do ANEXO VIII – TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO, que deverá ser 
aceito pela Administração e fornecer todas as informações necessárias para o seu 
acionamento direto (telefone, email, endereço e etc.), a quem se atribuem as seguintes 
funções: 

a) Em observância a dicção do artigo 68 da Lei nº 8.666/93, a Contratada designará e manterá 
preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal Técnico do 
Contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela 
regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada. 

b)  A CONTRATADA deverá manter Preposto junto ao edifício sede desta Seccional, aceito 
pela respectiva 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, nº do CPF e do documento de identidade, 
além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, consoante modelo do Anexo 
VIII. 

c) O Preposto deverá apresentar-se à respectiva unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, 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 relativo à sua 
competência; 

d) 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. 

e) O Preposto deverá ter formação técnica compatível com a função a ser desempenhada e 
deverá supervisionar, obrigatoriamente, a execução de todos os serviços, elaborando, ao final 
de cada mês, um relatório de atividades a ser entregue à fiscalização do contratante; 

f) Será responsável pelo Controle e fiscalização diária no cumprimento de horário e 
frequência dos seus empregados, que poderá ser realizada a critério da CONTRATADA 
numa das seguintes formas: 



 

f.1) Diretamente/ pessoalmente pelo Preposto; 

f.2) Por meio de instrumento eletrônico (Relógio de Ponto), sendo o custo deste de 
responsabilidade da CONTRATADA; 

g) Adotar as providências necessárias e suficientes à regular prestação dos serviços; 

h) Realizar reuniões mensais de orientação aos empregados; 

i) Realizar a administração direta dos empregados postos à disposição da CONTRATANTE 
para fins de prestação dos serviços em questão; 

j) Realizar outras atribuições inerentes à função de preposto, tendo em vista a eficiência e 
efetividade na prestação dos serviços contratados; 

l) Manter a ordem, a disciplina, o respeito, perante todo o pessoal da CONTRATADA, 
orientando e instruindo os empregados quanto à forma de agir, visando um ambiente de 
trabalho harmonioso; 

m) Providenciar junto à CONTRATADA as aplicações de advertências, suspensões ou 
devoluções de profissionais que não cumprirem com suas obrigações, cometerem atos de 
insubordinação, indisciplina ou desrespeito; 

11.2. As atribuições do Preposto não representam cargo ou posto, mas simples função 
administrativa da empresa, de maneira que o custo de tal empregado deverá ser incluído na 
taxa de administração da empresa. 

11.3 A CONTRATADA deverá, a suas expensas, dar o suporte necessário para o exercício 
das atividades do preposto, tais como: linhas telefônicas fixa e móvel, aparelhos de fax, 
microcomputador (com acesso próprio a internet), impressoras, mesa, cadeiras e armários 
etc., se for o caso. 

  

12. DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

Vide Cláusula constante da minuta do Contrato (Anexo ao edital). 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.2. 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; 

13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

13.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão 
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

13.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

13.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MPDG n.5/2017. 

13.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

13.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

13.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

13.7.3. 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 

13.7.4. 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. 

13.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

13.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como 
de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

13.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 
irregularidade; 

13.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato. 



 

13.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a 
extinção ou rescisão do contrato. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 

14.2. 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; 

14.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

14.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

14.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

14.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

14.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 
Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

14.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos 
serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017: 

14.9.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário 
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 



 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 
quando for o caso; 

14.9.2. 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; 

14.9.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços; 

14.9.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

14.9.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o 
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser 
devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à 
semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 

14.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova 
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 

14.11. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), em caso de eventual ausência, tais 
como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

14.12. Implantar, em local previamente escolhido nas dependências da contratante, sistema 
de ponto eletrônico, no prazo de 15(quinze) dias corridos contados da assinatura do contrato, 
de preferência biométrico ou similar, para controle de frequência e horário de entrada e saída 
dos funcionários; 

14.12.1. A Contratada deverá colocar à disposição da Contratante acesso ao sistema de 
controle de frequência para fins de verificação do cumprimento da carga horária exigida; 

14.12.2. O sistema eletrônico deverá permitir o registro dos horários de início e término da 
jornada de trabalho nas dependências da contratante; 



 

14.12.3. A instalação do sistema eletrônico de controle não exime a contratada da 
responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na 
execução dos serviços. 

14.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Contratante; 

14.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria 
não trabalhista, 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. 

14.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na 
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a 
possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade 
de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a 
Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

14.15. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer 
o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente 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 consoante prescrito na alínea 
"d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN/MFDG n. 05/2017. 

14.15.1. 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, segundo item 1.3 do Anexo VII-B da IN/MPDG n. 05/2017. 

14.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 

14.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de 
Referência; 



 

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

14.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

14.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

14.20.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

14.20.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços ou da admissão do empregado; 

14.20.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 

14.21. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do 
contrato, visando agilizar os contatos com os representantes da Administração durante a 
execução do contrato, bem como controlar a frequência de seus profissionais, providenciar a 
substituição nos casos de ausência de profissionais no respectivo posto de trabalho, atender 
aos empregados em serviço, com a entrega de contracheques, vale-transporte, vale-
alimentação, folhas de ponto, entrega de aviso prévio, advertências e emissão de relatórios 
que forem solicitados pelo CONTRATANTE, dentro outras providências necessárias à boa 
execução do contrato; 

14.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

14.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento 
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do 
pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à 
disposição da Contratante; 

14.23.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia 
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 



 

14.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no 
subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

14.23.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

14.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

14.26. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

14.27. 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. 

14.28. 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. 

14.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.30. Autorizar 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, bloqueadas para 
movimentação, conforme disposto no Anexo XII da Instrução Normativa MPDG nº 5/2017. 

14.31. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de 
que dispõe de escritório ou representante habilitado na cidade de São Luís - MA, a ser 
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, 
dispondo de capacidade para receber, solucionar ou encaminhar à sede da Contratada todas 
as demandas apresentadas pela JFMA; 



 

14.32. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e valores das Notas Fiscais ou Faturas 
correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a 
contratada não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência 
contratual para a primeira situação e no prazo de 15 (quinze) dias para a segunda situação 
posta, conforme previsto, respectivamente, neste Termo de Referência e nos itens "j" do 
Anexo VII-F c/c a dicção do art. 65, ambos da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 
05/2017. 

14.33. Responsabilizar-se em relação aos seus empregados por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: Salário; Seguros de acidente; Taxas, impostos e 
contribuições; Indenizações; Vale-transporte; Vale-refeição em número fixo de 22 vales/mês 
conforme Convenção Coletiva da categoria, se houver e outras que porventura venham a ser 
criadas e exigidas por lei. 

 14.34. Fornecer aos seus funcionários os vales transporte (se necessário) até o último dia 
útil do mês que antecede ao próximo mês da prestação do serviço (exemplo: até o último dia 
do mês de maio, devem ser fornecidos os vales referente ao mês de junho); 

14.35. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito bancário na conta de titularidade do trabalhador, até o 5º (quinto) dia útil 
do mês subsequente ao vencido, 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 JFMA. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a 
CONTRATADA vencedora deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração 
analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

14.36. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se façam 
necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

14.37. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento 
mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato 
celebrado com a SJMA, sob pena de aplicação da penalidade prevista neste Termo de 
Referência; 

14.38. Providenciar a substituição dos empregados, por motivo de falta, férias, licença ou 
demissão, de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecida às disposições da legislação 
trabalhista vigente; 

14.39. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração de 
que dispõe de escritório ou representante habilitado na cidade de São Luís - MA, a ser 
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato, 
dispondo de capacidade para receber, solucionar ou encaminhar à sede da Contratada todas 
as demandas apresentadas pela JFMA. 

14.40. Fornecer equipamentos para seus funcionários no combate à pandemia de Corona 
Vírus (alcool em gel, máscaras, etc), principalmente por se tratar de profissionais de saúde; 



 

  

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 
pela equipe de fiscalização. 

15.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico 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. 

15.2.2. Ao final de cada período mensal, 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. 

15.2.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

15.2.3.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa, devendo ser 
encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será 
realizado pelo gestor do contrato. 

15.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e 
o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

15.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a 
CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 

  

16. DA CONTA VINCULADA 



 

16.1. Nos termos constantes do item 5 do anexo XII da IN nº 05/2017 a assinatura do termo 
de contrato só poderá ocorrer após adoção das seguintes medidas: 

a) Solicitação do órgão ou entidade contratante, mediante ofício, de abertura da Conta- 
Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto nos itens 1, 2 e 3 
deste Anexo. 

b) assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da Conta-Depósito 
Vinculada - bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita ao órgão ou 
entidade contratante ter acesso aos saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos 
valores depositados mediante autorização do órgão contratante, conforme o Anexo XII-A 
deste Anexo. 

16.2. Sendo condição necessária para a Assinatura do contrato, ou seja, deverá ser procedida, 
impreterivelmente, a abertura da referida conta vinculada, de acordo com as prescrições 
constante do item 5 do Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

16.3. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG N. 5/2017, as regras 
acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017 são as estabelecidas no presente Termo de Referência. 

16.4. A 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. 

16.4.1. 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. Nesse ponto, deverá a Administração provocar a Advocacia Geral da União - 
AGU para que promova a devida ação judicial junto a Justiça do Trabalho no intuito de 
viabilizar o referido pagamento. 

16.4.2. Caso entenda, necessário, poderá a Administração oficiar ao Ministério Público do 
Trabalho - MPT buscando a intervenção deste órgão a fim de solucionar a questão. 

16.5. Autorizar 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/MPDG 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. 



 

16.5.1. O  montante dos depósitos da Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para 
movimentação 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: 

16.5.1.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

16.5.1.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

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

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

16.5.1.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no 
Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

16.5.2. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro 
rata dia, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta 
licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão 
do Termo de Cooperação Técnica. 

16.5.3. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por 
meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa 
que vier a prestar os serviços. 

16.5.4. 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. 

16.5.5. 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. 

16.5.5.1. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 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. 

16.5.5.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente 
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos 
trabalhadores favorecidos. 



 

16.5.6. 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/MPDG n. 5/2017. 

16.6. O 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. 

16.7. Durante a execução do contrato, a contratada poderá solicitar autorização do órgão para: 

I – resgatar os valores relativos às verbas trabalhistas especificadas no art. 4º da resolução 
CNJ n. 169/2013, desde que comprove, documentalmente, tratar-se de empregado alocado 
nas dependências dos órgãos, e que apresente: 

a) No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: 
comprovante de férias (aviso e recibo), folha de pagamento de 13º salário, com o respectivo 
comprovante de depósito em conta-corrente dos funcionários; 

b) No caso de rescisão de contrato de trabalho do empregado: termo de rescisão de contrato de 
trabalho (TRCT) devidamente homologado pelo sindicato, quando obrigatória a homologação por 
força de convenção coletiva, e com a comprovação de depósito em conta-corrente dos 
funcionários, observando o disposto no artigo 477 da CLT, bem como a Portaria do TEM n. 1.057, 
de 06/07/2012, e comprovante dos depósitos do INSS e do FGTS, este último acompanhado do 
comprovante de pagamento da respectiva multa; 

c) No caso de rescisão contratual entre o órgão e a contratada, sem dispensa dos funcionários: 
declaração contendo informação de que os funcionários continuarão prestando serviços à 
empresa contratada e comprovante de regularidade de depósitos do INSS e FGTS. 

II – movimentar os recursos da conta-corrente vinculada diretamente para a conta-corrente 
dos empregados, exclusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do 
artigo 4º da Resolução CNJ n. 169/2013, desde que comprove, documentalmente, tratar-se 
de empregados alocados nas dependências do órgão, e que apresente: 

a) No caso de fato ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado: aviso 
de férias e espelho da folha de pagamento do 13º salário; 

b) No caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado: Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho (TRCT) e guia de recolhimento com o valor do FGTS e sua respectiva multa; 

c) No caso de rescisão contratual entre o órgão e contratada, sem dispensa dos funcionários: 
declaração contendo informação de que os funcionários continuarão prestando serviços à 
empresa contratada, comprovante de regularidade de depósitos do INSS e FGTS; 



 

16.8. Nas hipóteses do inciso II do parágrafo acima, a empresa deverá apresentar o 
comprovante de quitação das verbas trabalhistas (recibo de férias, 1/3 e 13º e TRTC 
homologados, quando for o caso), no prazo máximo de dez dias, contado da data do 
pagamento ou da homologação pelo sindicato, observado o disposto na Portaria do MTE n. 
1.057/2012. 

16.9. Após a comprovação indicada no parágrafo anterior, o órgão poderá autorizar o resgate 
dos valores correspondentes ao percentual de lucro e incidência previdenciária e FGTS, sobre 
os valores movimentados. 

16.10. Eventuais saldos da conta-corrente vinculada - bloqueada para movimentação, nos 
caso em que não houver rescisão de contrato entre a empresa e o funcionário, deverão 
permanecer na conta por até 5 (cinco) anos,  após o término do contrato com a 
Administração, conforme Art. 14 §4º da Resolução 169/2013 do CNJ. 

16.11. Nos casos de determinação judicial para bloqueio e transferência do valor da conta-
corrente vinculada para a conta-corrente judicial, a empresa contratada deverá ser notificada 
para, no prazo de cinco dias úteis, repor o valor bloqueado/transferido junto à conta 
vinculada. 

16.12. A ausência de reposição, no prazo estipulado acima, acarretará glosa do valor 
correspondente na fatura do mês subsequente ao bloqueio/transferência judicial, além de 
penalidade administrativa, na forma da lei. 

16.13. Não havendo saldo suficiente na fatura indicada no parágrafo anterior para a 
recomposição do saldo, deverá a glosa ocorrer nas faturas seguintes até sua total quitação. 

16.14. A eventual cobrança de tarifas bancárias em face da abertura e manutenção da conta-
corrente vinculada será suportada pela contratada. 

 

17. DO CONTIGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

17.1. Para o cumprimento das determinações constantes da Resolução CNJ n. 169/2013, bem 
como em obediência a todas as disposições da Instrução Normativa n. 001/2013, do Conselho 
da Justiça Federal, a Administração providenciará a abertura de conta corrente vinculada – 
bloqueada para movimentação – em nome da contratada junto a banco público oficial 
detentor de acordo de cooperação técnica com a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção 
Judiciária do Maranhão, específica para o contrato celebrado. 

17.2. A JUSTIÇA FEDERAL – MA efetuará a retenção, no montante correspondente a 
33,37% (trinta e três vírgula trinta e sete por cento), dos valores referentes às provisões dos 
encargos trabalhistas listados abaixo, pagos mensalmente à CONTRATADA, a título de 
reserva, para utilização nas situações previstas em lei, conforme determina a Resolução n. 



 

169/2013 - CNJ, alterada pela Resolução n. 183/2013 - CNJ, a Instrução Normativa n. 
01/2016 - CJF, e conforme o regramento estabelecido neste contrato: 

I – férias (9,09%); 

II - 1/3 constitucional (3,03%); 

III - 13º salário (9,09%); 

IV - multa do FGTS por dispensa sem justa causa (4,36%); e, 

V - incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º 
salário (7,8%). 

17.3. As rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e 
à multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos 
previdenciários e FGTS (INSS, 
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAT/SEBRAE
, etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário serão deduzidas do pagamento do valor 
mensal devido à empresa contratada para a prestação dos serviços, em razão da utilização de 
mão de obra alocada nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL – MA, e depositadas 
exclusivamente em banco público oficial, nos moldes da Resolução CNJ n. 169/2013, cujo 
cumprimento é obrigatório por parte da CONTRATADA, observando-se que: 

I. Os depósitos de que trata esta cláusula devem ser efetivados em conta corrente vinculada 
– bloqueada para movimentação – aberta em nome da empresa, unicamente para essa 
finalidade e com movimentação somente por ordem do Diretor do Foro da Seção Judiciária 
do Maranhão; 

II. A solicitação de abertura da conta e de autorização para movimentar a conta corrente 
vinculada – bloqueada para movimentação – será providenciada pela Diretoria da SECAD 
da Seção Judiciária do Maranhão; e, 

III. Os depósitos, acrescidos do percentual de lucro incidente sobre os valores das rubricas 
indicadas no art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013, serão efetuados sem prejuízo da retenção, 
na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria. 

  

18. O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

18.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações 
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para 
o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da 
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 



 

relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação 
de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das 
cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

18.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do 
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo 
público usuário, de acordo com as seguintes disposições: 

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à 
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos 
preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao 
setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do 
contrato, dentre outros; 

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do 
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e 
modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 
desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 
resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário; 

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da 
execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 
quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos 
técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em 
setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e 

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por 
pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação 
dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for 
o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 

18.2.1 Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar 
representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais. 

18.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

18.4. 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. 



 

18.5. Compete ao Gestor de Execução do Contrato: 

a) Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa 

b) Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos quanto 
aos aspectos que envolvam prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual 
aplicação de sanções, extinção de contratos, dentre outros; 

c) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e administrativa 

d) Receber definitivamente os serviços; 

e) Atestar a execução dos serviços recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e 
administrativo; 

18.6. Compete ao Fiscal Técnico do contrato:  

a) Receber provisoriamente os serviços; 

b) Elaborar relatórios em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, 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; 

c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

d) Receber e acompanhar sistematicamente os serviços, evidenciando a compatibilidade dos 
serviços prestados, com as condições constantes do Contrato, inclusive a compatibilidade 
dos preços; 

e) Fiscalizar a compatibilidade da prestação dos serviços com o objeto do Contrato; 

f) Autorizar a execução de serviços em estrita observância aos termos do Contrato; 

g) Emitir relatórios de acompanhamento da Execução Técnica do Contrato; e 

h) Substituir, no período de férias ou outros afastamentos, o Fiscal da Execução 
Administrativa. 

18.7. Compete ao Fiscal Administrativo: 

a) Acompanhar a vigência contratual do instrumento, na espécie, o cumprimento das 
disposições constantes do ANEXO VIII-B, da IN n. 05/2017; 



 

b) Receber e conferir a documentação exigida pelo contrato; 

c) Receber e acompanhar a documentação referente aos encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais obrigações contratuais com relação a cada empregado colocado à 
disposição para execução do Contrato; 

d) Solicitar a CONTRATADA, sempre que necessário, documentação exigida nos termos 
contratuais; 

e) Emitir relatórios de acompanhamento da Execução Administrativa do Contrato; 

f) Substituir, no período de férias ou outros afastamentos, o Fiscal da Execução Técnica; 

g) Receber provisoriamente os serviços; e 

h) Elaborar relatórios em consonância as suas atribuições, contendo o registro, 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; 

18.8. Da mesma forma, a Adjudicatária deverá indicar um preposto para, se aceito pela 
SJMA, representá-la, administrativamente, na execução do Contrato; 

18.9. 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) - IN 05/2017 –  

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 
documentação: 

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 
for o caso; 

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 
pela CONTRATADA; e 

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços. 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável 
pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação 
da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf): 



 

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (CND); 

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes 
documentos: 

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
CONTRATANTE; 

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomador a CONTRATANTE; 

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

c.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 

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 
exigidos por lei ou pelo contrato. 

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do 
contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato: 

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais; 

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; 

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 



 

18.10. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima 
no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 
(trinta) dias, justificadamente. 

18.11. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse 
Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a 
eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações. 

18.12. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos 
elencados no subitem 18.5 acima deverão ser apresentados. 

18.13. 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). 

18.14. 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. 

18.15. 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. 

18.16. 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. 

18.17. Além das disposições acima citadas, a Fiscalização Administrativa observará, ainda, 
as seguintes diretrizes: 

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

a) 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; 

b) 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; 

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 
administrativo; 

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção 
Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT); 



 

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a 
CONTRATADA; 

f) 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). 

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

g.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; 

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 
e 

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

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

a) 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; 

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF; 

c) 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; 

d) 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. 

18.17.3. Fiscalização diária: 

a) 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. 



 

b) 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. 

c) 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. 

18.17. 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. 

18.17.1. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, 
inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada. 

18.18. 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. 

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

18.19. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado 
pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos: 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
CONTRATANTE; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 
conste como tomador a CONTRATANTE; 

c) 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 

d) 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. 

18.20. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Item 
8, 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: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas; ou 



 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.20.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 
para a avaliação da prestação dos serviços. 

18.21. 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. 

18.22. 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. 

18.22.1. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

18.23. 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. 

18.24. 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. 

18.25. 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. 

18.26. O fiscal técnico, 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. 

18.27. 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. 

18.28. 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. 



 

18.29. 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. 

18.30. 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. 

18.30.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 
(quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 
aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 
contrato. 

18.30.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador ou Ministério Público do 
Trabalho - MPT deverá ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento 
das verbas mencionadas. 

18.30.3. 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. 

18.31. 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. 

18.32. A fiscalização de que trata esta cláusula 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. 

 

19. DA FORMA DE CÁLCULO DA GLOSA 

19.1 GLOSA POR FALTAS 

19.1.1 Para faltas a serem glosadas com base no IMR e na Planilha de Custos, deveram ser 
observadas as seguintes diretrizes: 



 

A) Quando não houver nenhuma falta durante o mês, teoricamente a produtividade deve ter 
sido 100% atingida, se não foi é porque os funcionários mesmo estando presentes não 
atingiram a produtividade, neste caso se paga por todos os postos, mas se aplica o 
dimensionamento com base no IMR; 

B) Quando houver faltas e mesmo assim a produtividade for 100% atingida, deve-se glosar 
apenas as faltas, não devendo, em virtude do atingimento da produtividade, realizar a glosa 
com base no IMR; 

C) Quando houver faltas e essas faltas prejudicarem a produtividade, deve-se glosar as faltas 
e além das glosas por faltas, deve-se pagar pelo fator de produtividade aferido pelo IMR. 

19.1.2. FÓRMULA PARA CALCULAR GLOSA EM CONTRATOS COM IMR: 

{(100% VALOR CONTRATADO) X (% AFERIDO NO IMR) – (GLOSAS POR 
FALTAS)} = VALOR A SER PAGO 

OBS: O CÁLCULO ACIMA DEVERÁ CONSIDERAR A DIVISÃO DO VALOR DO 
POSTO POR 30 (TRINTA) DIAS OU DIAS ÚTEIS, DESCONSIDERANDO 
EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, OU SEJA, O VALOR DO POSTO DEVE SER 
CONSIDERADO SEM ESSES ITENS, POIS SE APENAS DESCONTAR DO POSTO 
DIRETO, ESTARÁ SE PAGANDO IMPOSTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO 
SOBRE TAIS ELEMENTOS. 

19.2. GLOSA DE VALE-TRANSPORTE 

19.2.1. A glosa de vale-transporte deverá ser realizada considerando o que dispõe o art.63 da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.5 de 2017, já explicitado no item 16.29 e subitens deste 
termo de referência, bem como o disposto na ORIENTAÇÃO NORMATIVA/SLTI Nº3, DE 
SETEMBRO DE 2014, conforme os seguintes termos: 

“I – nos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de Mão de 
obra deve haver o desconto na fatura a ser paga pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, do valor global pago a título de vale-transporte em relação aos 
empregados que expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, 
de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 
1987”. 

19.2.2. O cálculo da glosa de vale-transporte deverá ser realizado levando em consideração 
duas situações, conforme descrito abaixo para os casos que usam a planilha com 22 (vinte e 
dois) dias úteis mensais: 

I- Quando todos os funcionários optam pelo vale-transporte: 

a) se não houver falta, não há glosa; 



 

b) se houver faltas, a glosa já acontecerá ao glosar o valor dia do posto. 

II- Quando funcionário(s) optam por não receber o vale transporte: 

a) glosar o valor mensal proporcional ao número de funcionários que não optaram 

b) aditivar o contrato ou glosar até que se prorrogue o contrato e se faça a correção na planilha 

19.3. GLOSA DO VALE ALIMENTAÇÃO 

19.3.1. A glosa do vale alimentação deverá ser realizada usando-se o mesmo entendimento 
do procedimento para glosa do vale-transporte. 

OBS: A forma de cálculo de glosas deverá ser apresentada à contratada, que terá direito a se 
manifestar, devendo tal ato ser procedido antes da emissão mensal da fatura, ou seja, no em 
que houver glosa, a nota fiscal deverá ser emitida com a exclusão deste valor, de modo a 
evitar que haja tributação sobre o valor em questão, prejudicial à contratada. 

  

20. DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo de: 

a) Até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666, de 1993, observado o disposto no seu § 1º; ou 

b) e /ou de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para os 
demais casos. 

Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato dessa forma, cabe a fiscalização proceder 
ao seu ateste no prazo máximo de 2 (dois) dias após o devido recebimento da fatura. 

Em observância ao disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05/2017, 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, 
evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração. 

20.2. Executados os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura em 02 
(duas) vias, no primeiro dia útil após o término do mês de prestação dos serviços, 
acompanhada da seguinte documentação: 



 

a) prova da quitação da folha de pagamento dos empregados, dos valores referentes tanto à 
remuneração mensal, horas extraordinárias e obrigações decorrentes de acordo coletivo de 
trabalho, se houver, quanto ao 13ª salário; 

b) comprovante de entrega do vale transporte e de depósito do auxílio-alimentação dos 
empregados; 

c) comprovante de gozo de férias dos empregados, após decorridos treze meses de sua 
contratação; 

d) comprovante de entrega de equipamentos de proteção, quando for o caso; 

e) comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do 
recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da 
prestação dos serviços; 

f) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – 
GFIP, específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores, referente ao mês 
anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura; 

g) Certidão Negativa de Débito – CND e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, que 
deverão ter sempre os respectivos prazos de validade atualizados. 

20.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam liquidação da 
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á, 
após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, não acarretando 
qualquer ônus para o Contratante. 

20.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação 
da nota fiscal/fatura por parte do Gestor do contrato, este verificar que os serviços foram 
executados em desacordo com as especificações apresentadas. 

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

20.6. 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. 

20.7. 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. 



 

20.8. 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. 

20.9. 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. 

20.10. 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. 

20.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
05/2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

20.12. 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. 

20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data do seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
centos) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

 EM = I x N x VP, onde: 

 I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 



 

VP = Valor da parcela a ser paga; e, 

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

  

21. DA REPACTUAÇÃO 

21.1. Os valores fixados nesta avença poderão ser repactuados, desde que observado o 
interregno mínimo de um ano, observando-se: 

a) IPCA/ IBGE para insumos (uniformes); 

b) Decreto municipal da Prefeitura de São Luís/MA para vale transporte; 

c) Convenção coletiva de trabalho pertinente para os demais custos. 

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

I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em 
relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos 
materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; e 

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à 
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de 
obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

21.3. A contagem da periodicidade para a concessão de repactuações dar-se-á conforme 
definido nos artigos 53 a 61 da IN n. 05/2017-MPDG. 

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data 
do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

21.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que 
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

21.6. 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. 

21.7. Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrentes 
do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pela CONTRATADA do 
aumento dos custos, considerando-se ainda: 



 

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração Pública; 

II - as particularidades do contrato em vigência; 

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 

IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; e 

V - a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

21.8. 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 de prorrogação contratual 
ou com o encerramento do contrato. 

21.9. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear a repactuação, não será aceita 
como justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que 
legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário do respectivo 
instrumento (acordo, dissídio coletivo de trabalho, convenção ou equivalente), no caso do 
primeiro pedido, ou da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, no caso dos 
pedidos subsequentes, arcando assim a CONTRATADA com sua própria inércia. 

21.10. Na ocorrência de prorrogação futura, respeitado o limite legal de 60 (sessenta) meses, 
a verificação da vantajosidade da manutenção deste contrato obedecerá ainda ao disposto no 
Acórdão n. 1.214/2013 – Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

21.11. O Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela contratada. 

21.12. O contratado poderá exercer, perante o contratante, seu direito repactuação dos preços 
do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 

21.13. Caso a Contratada não efetue, de forma tempestiva, a repactuação e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-la, ocorrerá à preclusão do direito de repactuar. 

21.14. O termo aditivo com o novo valor contratado decorrente da repactuação terá seus 
efeitos a partir da data-base do fato ensejador. 

21.15. 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° 9.507/18, e nas disposições 
aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 



 

 

22. DA GARANTIA 

22.1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia de execução do presente contrato, 
nos moldes do artigo 56 da Lei 8.666/93, com validade durante todo o período da execução 
do contrato e até 03 (três) meses após o término de sua vigência, que deverá ser renovada a 
cada prorrogação, observados ainda os requisitos adiante elencados. 

22.2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 
dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que o valor da 
garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

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

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstos; 

II. Prejuízos causados à Justiça Federal – MA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Justiça Federal – MA à contratada; 

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada. 

22.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no parágrafo anterior. 

22.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 
específica, com correção monetária, em favor da Justiça Federal – MA. 

22.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Justiça Federal – MA a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da lei n. 8.666/93. 

22.7. A inobservância pela CONTRATADA do prazo fixado para a garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento). 

22.8. A garantia será extinta nos seguintes casos: 

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Justiça Federal 



 

– MA, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; e, 

II. Após o término de sua validade, indicada no caput desta cláusula. 

22.9. A Justiça Federal – MA não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

I. Caso fortuito ou força maior; 

II. Alteração sem prévia anuência da seguradora ou fiador, das obrigações contratuais. 

III. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Justiça 
Federal; ou, 

IV. Prática de atos ilícitos dolosos por servidor da Justiça Federal – MA. 

22.10. A execução completa do contrato só acontecerá quando a CONTRATADA comprovar 
o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais, referente 
à mão de obra empregada na prestação dos serviços objeto deste contrato. 

22.11. Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada deverá: 

I. Realizar o pagamento dos salários mediante depósito bancário na conta dos empregados, 
em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 
serviços; 

II. Autorizar a Justiça Federal – MA, no momento da assinatura do contrato, a reter a garantia 
de que trata o parágrafo primeiro acima, em razão da, após o encerramento do contrato, não 
comprovação do pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas 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 diretamente pela Justiça Federal – MA; 

22.12. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 

22.13. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou 
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 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, conforme estabelecido na alínea “c” 
do subitem 1.2 do Anexo VII-B da INSEGES/MPDG n° 05/2017, observada a legislação que 
rege a matéria; 

22.14. O CONTRATADO, como condição para as eventuais repactuações, deverá 
complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a 
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, ou seja, no caso de 
alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 



 

seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação,  nos termos da alínea K 
do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

22.15. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado, total ou parcialmente, em pagamento 
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação correrão, no presente exercício, à conta dos 
recursos específicos consignados no Programa de Trabalho n. 02.0610. 569.4257.0001– 
Julgamento de Causas e Classificação Econômica da Despesa 3.3.9.0.39. – Serviços Médico-
Hospitalar, Odontológico e Laboratorial, constante da respectiva nota de empenho. 

 

24. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

24.1. Com base nas disposições contidas no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, o instrumento 
vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período ou 
fração, se houver interesse entre as partes, até o máximo de 60 (sessenta) meses, em razão 
dos seguintes aspectos: 

a) A necessidade administrativa que a contratação objetiva atender é permanente; 

b) Não há nenhuma expectativa de que a renovação do contrato possibilite obter valor menor 
do que o resultante do certame em questão, após, por exemplo, 12 meses da primeira 
contratação. Ao contrário, a prática tem demonstrado que a cada novo ajuste a Administração 
despende quantia superior à que vinha pagando. No caso vertente, a previsão é de que ocorra, 
sempre, acréscimo no valor contratado, em razão de aumento salarial e dos insumos 
utilizados nos serviços; 

c) As renovações contratuais resultam em despesas: deslocamentos para levantamento de 
preços; gasto com ligações telefônicas; utilização de papel, impressão etc., além do emprego 
de mão de obra, que, senão utilizada nas atividades da renovação, seriam direcionadas a 
outras demandas administrativas; 

d) Carência de pessoal na unidade envolvida na gestão do contrato; 

e) Existem várias regras aplicáveis à contratação que garantem à Administração pôr termo à 
relação contratual quando a contratada descumprir as obrigações assumidas; 



 

f) Enfim, o tempo de duração do contrato que ora se propõe está diretamente relacionado 
com a necessidade de se racionalizar a rotina administrativa vinculada ao objeto da 
contratação. 

24.2 A CONTRATADA não possui direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva 
a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece 
o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 

24.3. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela 
CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução 
de preços. 

24.4. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido 
declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou da própria CONTRATANTE, 
enquanto perdurarem os efeitos. 

24.5. Quando da prorrogação será observado as disposições constante do Anexo IX da IN 
SEGES/MPDG n. 05/2017; 

24.6. A vantajosidade econômica para a prorrogação estará assegurada, sendo dispensada a 
realização de pesquisa de mercado, quando: 

I - os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários forem efetuados com base em 
convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei; 

II - os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais forem efetuados com base em 
índices oficiais 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; e, 

III - os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação forem iguais ou 
inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG. 

24.7. Na situação em os valores forem superiores aos fixados pela SLTI/MP, caberá 
negociação objetivando a redução de preços de modo a viabilizar economicamente as 
prorrogações de contrato. 

24.8. A administração deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação 
dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no 
primeiro ano da contratação. 

24.9. A Administração não poderá prorrogar este contrato quando: 



 

I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução 
de preços; ou 

II - a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio 
órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos 

  

25. DA RESCISÃO POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

25.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 
ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

25.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados por 
ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado, ao Contratado, na 
segunda hipótese, direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento da comunicação formal. 

25.3. Caso sua defesa não seja acolhida, faculta-se a interposição de recurso hierárquico, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação da decisão rescisória. 

25.4. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração. 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

d) O descumprimento de obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de licitar 
e contratar com a Administração Pública pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão 
contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o 
contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento 
ou a prorrogação do Contrato. 

 

26. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 



 

27. DO CONSÓRCIO 

Não será permitida a participação de empresas consorciadas. 

 

28. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato poderá ser alterado, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

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. 

 

29. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão executados sob regime de execução indireta, mediante preço global, de 
acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

  

 30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
no certame, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

30.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 
da Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente do JFMA, conforme a 
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações 
legais. 

30.2. O atraso injustificado no início da execução dos serviços objeto do presente edital 
sujeitará a adjudicatária à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal contratado, 
limitado a 20% (vinte por cento). 

30.3. No caso de inexecução total ou parcial dos serviços contratados, a Administração 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 



 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal contratado, em caso de 
inadimplemento de qualquer cláusula do contrato, dobrável em caso de reincidência; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições 
estabelecidos; 

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pela recusa em corrigir 
qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se nos efetivar 10 
(dez) dias que se seguirem à data da Comunicação formal da rejeição; 

e) Multa de 0,1% do valor do Contrato por dia de atraso para a entrega dos documentos 
necessários para abertura da conta-corrente vinculada, conforme prazo estabelecido, em que 
serão depositados os valores retidos nos termos da Resolução n. 169/2013/CNJ; 

e) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Seção Judiciária no Estado do Maranhão 
- JFMA pelo prazo de até dois anos, no caso de faltas graves que justifiquem a rescisão ou 
frustração contratual, sempre de acordo com a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes da licitante ou contratada. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

30.4. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520, de 17.07.2002, a licitante/contratada e seus 
diretores, sócios-gerentes e/ou controladores, sem prejuízo das demais cominações legais e 
contratuais, poderão ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedidos de licitar e contratar 
com os órgãos e entidades que integram a Administração Pública direta e indireta da União 
Federal, nos casos de: 

a) Comportamento inidôneo; 

b) Cometimento de fraude fiscal; 

c) Fraudar a execução do contrato; 

d) Falhar na execução da contratação; 

e) Fizer declaração falsa; 

f) Não mantiver a proposta. 



 

30.5. Na aplicação das penalidades previstas, a Administração considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 
artigo 87, “caput”, da Lei n. 8.666/93. 

30.6. As penalidades serão registradas obrigatoriamente no cadastro do SICAF da contratada, 
quando for o caso. 

30.7. 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. 

 

30.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

30.9. Para os fins da alínea “a”, da cláusula 30.4,  reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

30.9.1. Para as condutas descritas nas alíneas “a”, “d” “e” e "f" da cláusula 30.4, serão 
aplicadas ao contratado multas de, no máximo, 15% (quinze por cento) do valor do contrato. 

30.9.2. Na ocorrência das alíneas “b” e “c” da cláusula 30.4, as multas a serem aplicadas 
observarão os seguintes parâmetros: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da 
execução dos serviços, até o máximo de 10% (dez por cento), o que configurará a inexecução 
total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial 
do contrato; 

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato. 

30.9.3. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da 
prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 dias. 

30.9.4. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 

a) Houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, por mais de 7 dias após a emissão da 
ordem de serviços; 

b) Todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não atenderem às 
especificações deste documento, durante 30 dias consecutivos de prestação dos serviços. 



 

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

30.10.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência 
Social,  exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

30.10.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação 
no dia fixado. 

30.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais será aplicada a penalidade de 
advertência, e no caso de reincidência poderão ser impostas à CONTRATADA multas por 
infração cometida sobre o montante mensal contratado e de acordo com as tabelas abaixo 
definidos: 

TABELA 1  

GrauCorrespondência 
1 0,2 % do valor mensal do CONTRATO
2 0,4 % do valor mensal do CONTRATO
3 0,8 % do valor mensal do CONTRATO
4 1,5 % do valor mensal do CONTRATO
5 2,0 % do valor mensal do CONTRATO
6 3,0 % do valor mensal do CONTRATO

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAUINCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem 
crachá; 

1 
Por empregado e 
por dia 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços; 

1 
Por empregado e 
por dia 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; 

2 por dia 

4 Fornecer informação pérfida de serviço; 2 por dia 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais; 

6 
Por dia e por tarefa 
designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato; 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

5 Por ocorrência 



 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar da dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo, previstos em 
contrato, sem autorização prévia do responsável; 

1 
Por item e por 
ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregado do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE; 

4 
Por empregado e 
por dia 

12 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
FISCALIZAÇÃO; 

1 
Por ocorrência e 
por dia 

13 
Deixar de indicar Preposto ou indicá-lo sem capacidade de 
tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos 

4 Por ocorrência 

14 
Dificultar a fiscalização da Administração quando da 
execução dos serviços. 

3 Por ocorrência 

 Para os itens a seguir, deixar de: 

15
Registrar, fiscalizar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal; 

1
Por 
funcionário e 
por dia 

16
Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os 
materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 
quantidade unitária (volume, peso etc.); 

1
Por ocorrência 
e por dia 

17
Substituir empregado que encontre-se afastado por motivo de férias 
regulamentares; 

2
Por empregado 
e por dia 

18 Manter a documentação de habilitação atualizada; 1
Por item e por 
ocorrência 

19
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; 

1Por ocorrência 

20
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários; 

1Por ocorrência 

21
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO; 

2Por ocorrência 

22 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, prazo estipulado; 2
Por ocorrência 
e por dia 

23 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente; 3
Por ocorrência 
e por dia 

24

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, seguros, encargos 
fiscais, trabalhistas e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas. 

2
Por dia e por 
ocorrência 

25 Entregar o uniforme aos funcionários a cada 12 (doze) meses. 1
Por 
funcionário e 
por dia 



 

26
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 

2
Por ocorrência 
e por dia 

27 Manter sede, filial ou escritório de atendimento em São Luís/MA. 1
Por ocorrência 
e por dia 

28
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências 
localizadas na cidade local da prestação dos serviços. 

1
Por ocorrência 
e por dia 

29
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar 
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida na cláusula nona deste documento. 

1
Por ocorrência 
e por dia 

30 Entregar, no prazo previsto, as documentação exigidas. 2
Por ocorrência 
e por dia 

31
Promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 
Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura 

4
Por ocorrência 
e por dia 

  

30.11. Também será considerada inexecução parcial ou total se a empresa enquadrar em pelo 
menos 1 (uma) das situações abaixo: 

Tabela 3 

GRAU 
QUANTIDADE DE INFRAÇÕES 
Inexecução Parcial Inexecução Total 

1 7 ou mais 12 ou mais 
2 6 ou mais 11 ou mais 
3 5 ou mais 10 ou mais 
4 4 ou mais 7 ou mais 
5 3 ou mais 5 ou mais 
6 2 ou mais 3 ou mais 

 30.12. A sanção de multa poderá ser aplicada à contratada juntamente com a de Advertência, 
Declaração de Inidoneidade e aquela prevista no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002. 

30.13. 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. 

30.14. No enquadramento do fato à tabela de infrações, será respeitado o Princípio da 
Especialidade e na aplicação da sanção, o Princípio da Proporcionalidade. A reincidência 
específica ensejará a elevação de grau de infração para o subsequente. 

30.15. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento 
de licitar e contratar com a União, o licitante será descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 



 

30.16. Para as condutas descritas na tabela 1, serão aplicadas ao contratado multas de, no 
máximo, 20% (vinte por cento) do valor do mensal do contrato. 

30.17. Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso, e mantida a aplicação da multa, o 
valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não 
havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para 
o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional. 

30.18. A atuação irregular da contratada, no cumprimento das obrigações assumidas, 
acarretará a anotação no SICAF das penalidades aplicadas, e, no caso de impedimento de 
licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica deste Tribunal (opção 
“Transparência”). 

30.19. No caso de aplicação das sanções estabelecidas acima deve ser observada as seguintes 
definições para as possíveis faltas cometidas pela empresa: 

a. FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, 
caracterizando-se pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim entendidas 
como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração e a 
despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 

b. FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação das penalidades de Suspensão Temporária 
e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam 
prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou parcialmente a execução do 
contrato, notadamente em decorrência de conduta culposa da empresa. 

c. FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de multa, 
impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
caracterizado pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos 
relevantes aos serviços da Administração, inviabilizando a execução do contrato em 
decorrência de conduta culposa ou dolosa da empresa. 

c.1. É caracterizada como falta gravíssima, compreendida como falha na execução do 
contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais 
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário e do vale-transporte, que poderá dar 
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração 
de impedimento para licitar e contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III da 
Lei nº 8.666/93. 

 

 

30.20. Das sanções relativas à Contratada. 



 

30.20.1. 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; 

30.20.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF; 

30.20.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
do recebimento da notificação e em ato continuo comprovado em até 2(dois) dias úteis junto 
a Administração; 

30.20.4. No enquadramento do fato à tabela de infrações, será respeitado o Princípio da 
Especialidade e na aplicação da sanção, o Princípio da Proporcionalidade. A reincidência 
específica ensejará a elevação de grau de infração para o subseqüente; 

30.20.5. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito 
existente Na JFMA em relação à empresa. Caso o valor da multa seja superior ao crédito 
existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

30.21. Constituirá falta grave, compreendida como falha na execução do contrato,capaz de 
ensejar a rescisão antecipada do contrato, além do pagamento de multa de 1% (um por cento) 
por dia de atraso sobre o valor mensal contratado, o não recolhimento do FGTS dos 
empregados e das contribuições sociais e previdenciárias exigíveis até o momento da 
apresentação da fatura, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação no dia fixado, sem prejuízo da declaração de impedimento para licitar e contratar 
com a União, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

30.22. A multa referida no subitem anterior será descontada de eventuais créditos em favor 
da licitante vencedora ou recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 
comunicação oficial. 

  

31. DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

31.1. Custo estimado dos serviços, consoante planilha de formação de preço - Anexo III. 

31.1.1. O custo Total Mensal estimado dos serviços é de R$ 54.438,66 (Cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) e Global para 12 meses é de 
R$ 653.263,92 (Seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa 
e dois centavos). 

PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 
(R$) 

VALOR 
ANUAL (R$) 



 

(R$) 
01 MÉDICO 02  16.205,86   32.411,72   388.940,64 
02 ODONTÓLOGO 01  12.880,42   12.880,42   154.565,04 

03 

AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL 

 

01    2.959,55      2.959,55      35.514,60 

04 PSICÓLOGO 01  6.186,97      74.243,64 

SUB – TOTAIS   54.438,66    653.263,92 
TOTAL GLOBAL (R$) 653.262,92 (Seiscentos e cinquenta e três mil 
duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)                 

  

.  

 

31.1.2. Tendo em vista a ausência de convenção coletiva das categorias de prestação de 
serviço Médico, Odontólogo e Psicólogo, registradas na base territorial de São 
Luís/Maranhão, o custo do serviço foi baseado nos valores mínimos salariais obtidos através 
da média da pesquisa de mercado junto à outras Seções Judiciárias pertencentes a mesma 
região, site de salários e no atual contrato desta seccional, conforme Lei 8.666/93, IN 05/2017 
MPOG e entendimento do TCU. Somente a categoria de auxiliar de odontólogo utilizou-se 
como base a Convenção Coletiva do MARANHÃO sob nº. MA000177/2019 . 

 31.1.3. O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, em conta bancária a ser 
indicada pela Contratada. 

31.1.4. Demais condições de pagamento são aquelas estabelecidas pela minuta de Contrato, 
anexa ao Edital de licitação. 

31.1.5.  A remuneração pela prestação dos serviços profissionais deverá considerar como 
valor mínimo o piso salarial obtido através da média de pesquisa de mercado obtido junto à 
outras Seções Judiciárias pertencentes a mesma região, site de salários e no atual contrato 
desta seccional. Somente o Auxiliar de Odontólogo utilizou-se o salário da Convenção 
Coletiva MA000177/2019, a saber: 

CATEGORIA SALÁRIO 

Médico R$ 6.534,96 

Odontólogo R$ 4.798,13 

Psicólogo R$ 2.986,97 

Auxiliar de Consultório 
Dentário 

R$ 1.048,99 



 

31.1.6. DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 

            Os adicionais de Periculosidade e Insalubridade estarão sujeitos a: 

a) Apresentação obrigatória e impreterivelmente, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à assinatura do 
contrato de laudo pericial elaborado por médico(a) ou engenheiro(a) do trabalho credenciado(a) pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego para a identificação e caracterização de locais/atividades 
insalubres/perigosas nas dependências da contratante onde laborarem os empregados alocados para a 
prestação dos serviços objeto deste Termo; 

b)  O laudo pericial deverá exprimir de maneira clara e indubitável os graus e os respectivos 
percentuais aplicáveis aos empregados que porventura se encontrarem laborando em condições de 
insalubridade/periculosidade nas dependências da contratante; 

c) Na hipótese de o laudo pericial vir a caracterizar como insalubre ou perigoso(a) o local ou atividade, 
antes não classificado(a) como tal, à contratada será assegurado o direito de pleitear o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, em face do novo encargo a que se vir obrigada. 

 

 

32. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

32.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato. 

32.2. Não haverá exigência de pessoalidade, ou seja, a CONTRATADA tanto terá ampla 
liberdade de indicar ou selecionar os seus empregados que atuarão na prestação dos serviços, 
como poderá substituí-los conforme sua conveniência. 

32.3. A contratação desses serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre ambas que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta, sendo vedado à Administração, ou aos seus 
servidores, praticar qualquer ato de ingerência na administração da CONTRATADA. 

32.4. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer 
quando o contratado: 

I) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas. 

32.5 Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes Anexos: 



 

 

 

 

 ANEXO I – PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS; 

ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA 
VINCULADA; 

ANEXO III- TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO; 

ANEXO V – MODELO - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS 
FUNCIONÁRIOS; 

   

São Luís - MA,  _____de julho de 2019. 

  

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

De acordo e aprovo: 

Em:        /        / 2019. 

  

  

  



 

ANEXO I 
 

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
OBS: apresentar uma planilha para cada tipo de serviço 
 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

 

 

Referência Processo SEI n.____________________ 

 

Elaborar uma planilha para cada preço de homem/mês. 

 

PLANILHA DE CUSTOS 
  

  Nº Processo   

  Licitação Nº   

 
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 
  
  
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

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

B Município/UF   

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo   

D Nº de meses de execução contratual   

  
Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida  Quantidade total a contratar (em função da unidade de 
medida) 

      

      

      

 



 

ANEXO II-A – Mão-de-obra 
 
Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-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)   

 
 
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Adicional de insalubridade   

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 Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   



 

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar)   

  Total de Benefícios mensais e diários   

  
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

  Total de Insumos diversos   

 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS     

B SESI ou SESC     

C SENAI ou SENAC     

D INCRA     

E Salário Educação     

F FGTS     

G Riscos Ambientais do Trabalho: RAT ajustado = RAT x 
FAP) 

    

H SEBRAE     

TOTAL     

 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

 4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13 º Salário   



 

B Adicional de Férias   

Subtotal   

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias   

TOTAL   

  
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

 4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$) 

A Afastamento maternidade   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade   

TOTAL   

  
 Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

 4.4 Provisão para Rescisão 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   

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado   

TOTAL   

 
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 
  

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

A Férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Intervalo intrajornada  



 

G Outros (especificar)   

Subtotal   

H Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição   

TOTAL   

  
 
 Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 
  

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 13 º 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)   

TOTAL   

  
  
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
  

 5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos     

B Tributos     

  B1. Tributos Federais (especificar)     

  B.2 Tributos Estaduais (especificar)     

  B.3 Tributos Municipais (especificar)     

  B.4 Outros tributos (especificar)     

C Lucro     

  Total     

 
 



 

ANEXO II – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 
 

   Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

Subtotal (A + B +C+ D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

  
  
ANEXO II-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 
 

  
Tipo de serviço 
(A) 

Valor 
proposto por 
empregado 
(B) 

Qtde de 
empregado
s por posto 
(C) 

Valor 
proposto por 
posto 
(D) = (B x C) 

Qtde 
de 
postos 
(E) 

Valor total 
do serviço 
(F) = (D x 
E) 

I Serviço 1 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

II Serviço 2 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

... Serviço .. 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)   

 
ANEXO II-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 

  Valor Global da Proposta 

  Descrição Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *   

B Valor mensal do serviço   



 

C 
Valor global da proposta 
(valor mensal do serviço X nº meses do contrato). 

  

 
 
  



 

 ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA 
VINCULADA 

  

  (Nome da empresa) _______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)_____________________________ portador da carteira de identidade 
nº____________ e do CPF nº _____________ sediada (endereço completo) 
______________________________________________, em cumprimento ao disposto no 
Anexo XII da Instrução Normativa MPGD nº 05, de 05 de maio de 2017, AUTORIZA a 
União,  representada pelo Seção Judiciária no Estado do Maranhão – JFMA, CNPJ n.º 
05.424.667/0001-35, localizado à Avenida Senador Vitorino Freire, N. 300, Areinha,  a 
solicitar junto a Instituição Bancária Oficial (Banco --------, agência------), a abertura de conta 
corrente vinculada, bloqueada para movimentação, exceto quando autorizada pelo referido 
Instituto, em nome desta empresa, com a finalidade de depositar mensalmente os valores 
correspondentes as  provisões previstas  no anexo VII das mencionadas Instruções 
Normativas e no Edital do Pregão Eletrônico nº. __/2019. Estou ciente que eventuais custos 
relativos à manutenção da conta  vinculada  serão deduzidos do valor do pagamento mensal 
devido à contratada. 

São Luís - MA, _____ de ______________ de 2019. 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante da Licitante 

Nome:________________________________ 

Cédula de Identidade: ________________________ 

CPF: ________________________________ 

OBS.: Esta autorização deverá ser apresentada pela licitante vencedora no ato de 
assinatura do contrato. 

  

  

  



 

ANEXO III 

TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO 

Contrato n.º_______________________ 

Objeto:___________________________ 

Por meio deste instrumento, a (Nome da empresa) nomeia e constitui seu (sua) preposto(a), 
o(a) Sr.(a) (nome de preposto), carteira de identidade nº___________________, expedida 
pela _____________, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 
____________________, com endereço ________________, para exercer a representação 
legal junto à ________________, com poderes para receber ofícios, representar a contratada 
em reuniões e assinar respectivas atas – obrigando a contratada nos termos dela constante, 
receber solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de 
descumprimento, de aplicação de penalidades, de rescisão, de convocação ou tomada de 
providências para ajustes e aditivos contratuais, e todas as demais que imponham, ou não, a 
abertura de processo administrativo ou prazo para a contratada responder ou tomar 
providências, e para representá-la em todos os demais atos que se relacionem a finalidade 
especifica desta nomeação, que é a condução do contrato acima identificado. 

São Luís-MA, _____ de ______________ de 2019. 

  

____________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal – confirmar poderes no estatuto social 
ou        procuração - Qualidade do representante legal – sócio-gerente, diretor, procurador) 

  

____________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do preposto) 

   

OBS.: Esta autorização deverá ser apresentada pela licitante vencedora no ato de 
assinatura do contrato. 

   



 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

Dados do funcionário: 

NOME DO FUNCIONARIO: 
_________________________________________________________ 

CPF: 
____________________________________EMPRESA:___________________________
_____ 

FUNÇÃO:________________________________CNPJ:___________________________
_________ 

Declaro que: 

(   )  Não possuo parente exercendo atividade funcional na Justiça Federal de Primeiro Grau 
no Estado do Maranhão - JFMA. 

(   ) Possuo parente exercendo atividade funcional na Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Estado do Maranhão - JFMA, conforme abaixo especificado: 

Nome:____________________________________________________________________
_______ 

Grau de 
Parentesco:________________________________________________________________
___ 

Cargo/Função:_____________________________________________________________
_______ 

Lotação:__________________________________________________________________
_______ 

(   ) Não possuo parente no mesmo contrato na Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado 
do Maranhão - JFMA. 

(   ) Possuo parente trabalhando no mesmo contrato na Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Estado do Marqanhão - JFMA, conforme abaixo especificado: 

Nome:____________________________________________________________________
_______ 



 

Grau de 
Parentesco:________________________________________________________________
___ 

Cargo/Função:_____________________________________________________________
_______ 

  

A CONTRATADA DECLARA, ainda, sob as penas da Lei, que: 

1.  Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem 
seu quadro técnico ou societário não é(são) servidor(es) no âmbito da Administração Pública 
Federal e não possui(em) vínculo familiar(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com membros e servidores 
do Ministério da Fazenda. 

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto desta 
contratação, que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função 
de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

São Luís-MA, _____ de ______________ de 2019. 

  

___________________________________________ 

Assinatura do Funcionário 

Nome:________________________________ 

CPF: ________________________________ 

  

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA 

São Luís-MA, _____ de ______________ de 2019. 

  

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Nome:________________________________ 



 

CPF: ________________________________ 

  

  



 

  

 ANEXO V 

MODELO - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS 
FUNCIONÁRIOS 

   

À SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DO MARANHÃO - JFMA 

  

Ref.: Pregão Eletrônico nº ___________/2019. 

  

                                 ________________________________________________________
_________, (nome empresarial da licitante vencedora do certame licitatório) 

inscrita no CNPJ nº:___________________ com sede na 
_____________________________, (nº de 
inscrição)                                                           (endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a) _______________________________, que esta subscreve, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF/MF nº 
_____________________, doravante denominada Licitante para fins do disposto edital do 
Pregão Eletrônico nº __/2019, AUTORIZA à Justiça Federal de Primeiro grau no Estado do 
São - JFMA no (a) ____________________ a: 

  

a) efetuar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; 
 

b) não obstante a autorização, o pagamento interposto pela JFMA, não decorre 
automaticamente, devendo a contratada solicitar antecipadamente o mesmo, mediante 
justificativa para o gestor do contrato e/ou SECAD. Além disso, o referido pedido 
não exime a contratada de aplicação de penalidade em decorrência dos 
descumprimentos contratuais. 

  ____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal da Licitante) 



 

 
 
 
 

ANEXO II DO EDITAL 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA 
HABILITAÇÃO 

(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO) 
  
  
  

(Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, 
sediada _____(endereço completo)_____________________, declara, em atendimento ao 
previsto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/____, sob as penas da Lei, a 
superveniência dos fatos a seguir elencados, os quais poderão constituir-se em impeditivos 
da habilitação neste procedimento licitatório. 

  

1. __________________________________________________; 

2. __________________________________________________; 

3. __________________________________________________ 

          (Especificar outros) 

                       

Local e data 

nome/ qualificação e 
n.º da identidade do declarante 

  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III DO EDITAL 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 

07/2005 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º - 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

  (Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, 
sediada____________(endereço completo)____________________, declara, em 
atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO  Nº _____/_____ empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de 
direção e assessoramento ou de juízes vinculados à  (informar o local da prestação dos 
serviços: Seção Judiciária do Maranhão/Subseção Judiciária de _______). 

Declara, ainda, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empregados menores 
de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

  
  Local e data 

  
  

nome/ qualificação e 
n.º da identidade do declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO IV DO EDITAL 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
  

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado 
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação 
do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

  

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 
  

____________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 



 

 
 

 ANEXO V DO EDITAL 

  
 

 
PLANILHA DE CUSTOS 

  
(INFORMAR O LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) 

Referência Processo SEI n.____________________ 

PLANILHA DE CUSTOS 

  

  Nº Processo   

  Licitação Nº   

 

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

   

Discriminação dos Serviços 

A Data de apresentação da proposta 
 

B Município 

 
C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 

 
D Nº de meses de execução contratual 

 
         

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço 
Unidade de 

Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 



 

   
         

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

 
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

 
3 Salário Nominativo da Categoria Profissional 

 
4 CCT 

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

 
 

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % 
VALOR 

(R$) 

A Salário Base   
 

B Adicional Periculosidade  

  
C Adicional Insalubridade 

  
D Adicional Noturno 

  
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 

  

F Intervalo Intrajornada 
  

                  
-    

G Outros (especificar)   
                  
-    

TOTAL DO MÓDULO 1 

 
         

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % 
VALOR 

(R$) 

A 13 (Décimo-terceiro) salário  
  

B Férias e Adicional de Férias 

  
TOTAL SUBMÓDULO 2.1 

  
  



 

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % 
VALOR 

(R$) 

A INSS  

  
B Salário Educação  

  
C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 

  
D SESC ou SESI 

  
E SENAI - SENAC  

  
F SEBRAE  

  
G INCRA  

  
H FGTS  

  
TOTAL SUBMÓDULO 2.2 

  
  

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários   
VALOR 

(R$) 

A Transporte  

  
B Auxílio-Refeição/Alimentação  

  
C Assistência Médica e Familiar  

  
D Auxílio Creche 

  
E Seguro de Vida, invalidez e funeral 

  
F Outros (especificar) 

  
TOTAL SUBMÓDULO 2.3 

 
  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
VALOR 

(R$) 

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 
 

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 

 
2.3 Benefícios Mensais e Diários 

 



 

TOTAL DO MÓDULO 2 

 
  

 

 

 

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % 
VALOR 

(R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 
  

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
  

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 
  

D Aviso Prévio Trabalhado  

  

E 
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio 
Trabalhado 

  

F 
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado.  

  
TOTAL DO MÓDULO 3 

  
  

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais % 
VALOR 

(R$) 

A Substituto na cobertura de Férias  
  

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 
  

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade 
  

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
  

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 
  

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 
  

SUBTOTAL 

  
  

   



 

TOTAL SUBMÓDULO 4.1 

  
  

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada % 
VALOR 

(R$) 

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 
  

TOTAL SUBMÓDULO 4.2 

  
  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
VALOR 

(R$) 

4.1 Substituto nas Ausências Legais 
 

4.2 Substituto na Intrajornada            

TOTAL DO MÓDULO 4            

  

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 INSUMOS DIVERSOS   
VALOR 

(R$) 

A Uniformes  - 
 

B Materiais - 
 

C Equipamentos - 

 
D Outros (especificar) - 

 
TOTAL DO MÓDULO 5 - 

 
  

 

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % 
VALOR 

(R$) 

A Custos Indiretos 

  
B Lucro 

  



 

C TRIBUTOS (Lucro Presumido) 

  
C.1 PIS 

  
C.2 COFINS 

  
C.3 ISS 

  
TOTAL DO MÓDULO 6 

  
         

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
VALOR 

(R$) 

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 
B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

 
C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

 
D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

 
E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

 
  Subtotal (A + B + C + D + E) 

 
F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO 

 

         

Tipo de serviço (A) 
Valor proposto por 

empregado (B) 
Qtd empregados por 

posto (C) 
Valor proposto por posto (D) = (B x 

C) 

Qtde de 
postos 

(E) 

Valor total do 
serviço 

(F)=(DXE) 

I       

VALOR TOTAL CONTRATUAL  

 
 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

ANEXO VI DO EDITAL 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 

  
  

À Agência .......... do Banco ........... 
Endereço .................................... 
CEP ............. (CEP da agência) – Cidade (UF) 

  

                        Senhor (a) Gerente, 

                        Autorizo em caráter irrevogável e irretratável, que a 
...................., solicite a esta agência bancária, ou providencia por meio eletrônico, qualquer 
tipo de movimentação financeira na conta nº ................ (número da conta), de minha 
titularidade, destinada a receber os créditos ao amparo da Lei nº ....., de ..... de ............ de 
......., a título de provisão de encargos trabalhistas do Contrato N. ......... (número do Contrato), 
firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial da União do dia ....../......../......., página 
nº .........., bem como tenha acesso irrestrito de seus saldos, extratos e movimentações 
financeiras, inclusive de aplicações financeiras. 

    Atenciosamente, 
  
  
  

_____________________________________ 
(nome do Proponente) 

  
_____________________________________ 

(local e data) 
  
  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII DO EDITAL 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
  

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

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: 
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos 
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
 



 

  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 032/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEI N. 3208.95.2019.4.01.8007 
 

 

 ANEXO VIII DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N°_______ /____ – de contratação de 
pessoa jurídica de direito privado especializada 
na prestação de serviços na área de saúde, 
compreendendo médico, odontólogo, assistente 
de consultório dentário (ACD) e psicólogo, 
cujos postos de trabalho serão na Sede da Justiça 
Federal de 1º Grau, localizada na Av. Senador 
Vitorino Freire, nº 300, Areinha, bem como no 
Anexo IV da Seccional, situado na Avenida dos 
Holandeses, s/n, bairro Calhau, São Luís - MA, 
celebrado entre a empresa..................... e a 
JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ‐ SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO.   

 

Aos ____ dias do mês de ____________ de  ____, as partes abaixo 
qualificadas celebram o presente instrumento, com observação ao constante no Processo 
Administrativo Eletrônico  _____/____‐MA; e com fundamento na Lei n. 10.520/2002,   
no Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 05/2017 e 
alterações, Resolução 169/2013 – CNJ, alterada pela Resolução 248, de 24 de maio de 
2018 – CNJ, e na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, demais disposições regulamentares e 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

  

CONTRATANTE: 
  

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ‐ SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF 05.424.667/0001‐35, com sede 
na Av. Sen. Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís/MA, doravante 
designada CONTRATANTE neste ato representada pelo MM. Juiz 
Federal Diretor do Foro, Dr. ................................., brasileiro, RG 
.......................... SSP/....., CPF .............................., residente e 
domiciliado nesta Capital. 



 

CONTRATADA:   

____________________________,     inscrita     no     CNPJ/MF 
    sob      n. 

_______________________, sediada ______________________, 
CEP ________________, tel: _______________, fax: 
________________, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por ___________________ CPF n. 
________________, RG n. 

_______________, residente e domiciliado nesta cidade.  

  
CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica de direito privado 
especializada na prestação de serviços na área de saúde, compreendendo médico, 
odontólogo, assistente de consultório dentário (ACD) e psicólogo, cujos postos de trabalho 
serão na Sede da Justiça Federal de 1º Grau, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 
300, Areinha, bem como no Anexo IV da Seccional, situado na Avenida dos Holandeses, 
s/n, bairro Calhau, São Luís - MA, para execução dos serviços discriminados no Termo de 
Referência-ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico 32.2020 que deu origem a este 
Instrumento Contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA FINALIDADE 

O presente Contrato tem por finalidade prover a ____________________________ dos 
serviços especializados da categoria profissional descrita na Cláusula Primeira.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 A Contratada obriga‐se, além do cumprimento das obrigações constantes da Instrução 
Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e suas alterações 
posteriores, parte integrante deste Contrato independentemente de transcrição e ao 
seguinte: 

1.  OBRIGAÇÕES GERAIS 

1.1 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Auxílios‐transportes; 

f) Auxílios‐alimentação; 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 



 

1.2 Manter o(s) seu(s) funcionário(s) sujeitos às normas disciplinares da Contratante, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão; 

1.3 Manter em local acessível aos seus funcionários caixa de primeiros socorros (quando 
exigido pela legislação pertinente) contendo materiais para curativo e medicamentos; 

1.4 Manter, ainda, os seus funcionários identificados com crachá, quando em trabalho, 
e devidamente uniformizados, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que 
for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante; 

1.5 Responsabilizar‐se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

1.6 Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados no recinto da Contratante; 

1.7Responsabilizar‐se pelo fornecimento de uniformes completos para seus empregados 
para uso durante a execução dos serviços, conforme estabelecido no item 9.0 do 
Termo de Referência-ANEXO I do edital que deu origem a este instrumento 
contratual; 

1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
procedimento licitatório; 

1.9 Credenciar, junto à Contratante, funcionário do seu Quadro Administrativo para, em 
dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita execução dos serviços, 
proceder, no prédio __________________ da à distribuição de contracheques, auxílios‐
transportes, auxílios‐alimentação e outras responsabilidades da Contratada, bem como 
esclarecer e tomar providências imediatas quanto às dúvidas e solicitações dos seus 
funcionários e do gestor do contrato; 

1.10 Submeter à fiscalização do gestor do contrato a relação de empregados, inclusive 
substitutos eventuais, acompanhada da respectiva identificação; 

1.11 Comprovar a qualquer tempo, perante à Contratante, os vínculos empregatícios 
mantidos com seus empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de 
Previdência Social e de Saúde, além do atestado de sanidade física e mental, 
devidamente anotadas e atualizadas; 

1.12 Indicar à Contratante o nome de seu preposto ou empregado com competência para 
manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti‐las ao gestor incumbido da 
fiscalização do contrato; 

1.13 Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da 
Contratante ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na 
área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas 
no contrato; 

1.14 Comunicar verbal e imediatamente, ao gestor do contrato, todas as ocorrências 
anormais verificadas na execução dos serviços e no menor espaço de tempo possível, 



 

reduzir a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias 
necessários ao esclarecimento dos fatos; 

1.15 Cumprir as instruções complementares do gestor do contrato, quanto à execução e 
horário de realização dos serviços, bem como da permanência e circulação de seus 
empregados no Prédio da Contratante; 

1.16 Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão 
como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames 
médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição para verificação 
pelo gestor do contrato; 

1.17 Empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços, observada a 
qualificação mínima exigida neste Termo; 

1.18 Fornecer aos seus empregados curso e/ou treinamento necessários à boa execução 
dos serviços e fora do expediente normal de trabalho; 

1.19 Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem 
devidamente uniformizados e com crachá, observando a qualificação necessária e o 
horário a ser cumprido; 

1.20 Apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 24 (vinte e quatro horas) horas 
após a comunicação, devidamente uniformizado(s) e portando crachá(s) de 
identificação; 

1.21 Enviar à Contratante, previamente, a escala de férias do pessoal contratado; 

1.22 Substituir os empregados, por solicitação da Contratante, de forma a adequá‐los a 
sua especialidade, bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica e 
ao interesse dos serviços, sempre que exigido; 

1.23 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

1.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Justiça Federal/Ma; 

1.25 Instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios da Administração; 

1.26 Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, independentemente da colocação de 
“sistemas de controle de ponto” nos locais determinados pela Administração, bem como 
as ocorrências havidas; 

1.27 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando‐se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

1.28. Obedecer à todas as obrigações constantes do Termo de Referência, item 14 
que balizou a referida contratação. 

 

  



 

2.  OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

   A Contratada caberá ainda as seguintes obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e   
comerciais: 

2.1 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 seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a Administração; 

2.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específicas de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 
da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em 
conexão ou contingência; 

2.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
contingência; 

2.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários 
e outros decorrentes da prestação dos serviços contínuos. 

2.5 A Contratada obriga‐se, ainda, ao seguinte: 

a) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nas 
obrigações sociais, não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a mesma 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 
a Administração; 

b) É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços 
licitados; 

c) A Contratada ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificados ou extraviados por seus 
empregados; 

d) Os empregados em serviço possuirão vínculo empregatício exclusivamente com 
a Contratada, sendo esta responsável pelo pagamento de salários e demais vantagens 
e recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim por 
quaisquer acidentes de que possam ser vítimas, quando em serviço. 

   2.6 A Contratada obriga-se a cumprir todas as obrigações sociais constantes do 
item 14 do Termo de Referência do edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

       A Contratante obriga‐se a: 

a) Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada; 



 

c) )  promover a localização inicial e os devidos flexionamentos dos empregados da 
Contratada, mantidos em qualquer situação, em seus termos gerais, o contido no 
objeto deste Contrato; 

d) Comunicar ao Contratado, de imediato, qualquer irregularidade verificada na 
execução dos serviços; 

e) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas em contrato; 

f) Fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto deste Contrato; 

g)Designar o executor para o Contrato, o qual ficará responsável pela fiscalização. 

h) Executar todas as obrigações constantes no item 13 do Termo de Referência do 
edital PE 32.2020 que deu origem a este instrumento contratual. 

  

CLÁUSULA QUINTA -  DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNIFORMES, 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO 

SERVIÇO  

   De acordo com o Termo de Referência balizador do certame que deu origem a este 
contrato.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

 A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços descritos na cláusula primeira deste 
instrumento, o Valor Global Mensal (VGM) de R$ ........... (........................................), 
perfazendo um Valor Anual Contratado (VAC) de R$ ........... 
(.............................................), sendo: 

a. R$ .......... (.................................) referente ao posto de ...............; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
A Fiscalização dar-se-á de acordo com as diretrizes constantes do item 18 do Termo de Referência 
que deu origem a este Instrumento Contratual. 

 
 CLÁUSULA OITAVA– DO PAGAMENTO 

1- O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo de: 

a)  Até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao recebimento da Nota Fiscal ou Fatura para 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666, de 1993, observado o disposto no seu § 1º; ou 

b) e /ou de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para os 
demais casos. 



 

Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato dessa forma, cabe a fiscalização proceder 
ao seu ateste no prazo máximo de 2 (dois) dias após o devido recebimento da fatura. 

Em observância ao disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05/2017, 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, 
evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração. 

2. Executados os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal/fatura em 02 
(duas) vias, no primeiro dia útil após o término do mês de prestação dos serviços, 
acompanhada da seguinte documentação: 

a) prova da quitação da folha de pagamento dos empregados, dos valores referentes tanto à 
remuneração mensal, horas extraordinárias e obrigações decorrentes de acordo coletivo de 
trabalho, se houver, quanto ao 13ª salário; 

b) comprovante de entrega do vale transporte e de depósito do auxílio-alimentação dos 
empregados; 

c) comprovante de gozo de férias dos empregados, após decorridos treze meses de sua 
contratação; 

d) comprovante de entrega de equipamentos de proteção, quando for o caso; 

e) comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do 
recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da 
prestação dos serviços; 

f) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – 
GFIP, específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores, referente ao mês 
anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura; 

g) Certidão Negativa de Débito – CND e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, que 
deverão ter sempre os respectivos prazos de validade atualizados. 

3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam liquidação da despesa, 
aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á, após a 
regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, não acarretando 
qualquer ônus para o Contratante. 

4. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação 
da nota fiscal/fatura por parte do Gestor do contrato, este verificar que os serviços foram 
executados em desacordo com as especificações apresentadas. 



 

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

6. 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. 

7. 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. 

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. 

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. 

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. 

11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12. 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. 



 

13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da contratante, o valor devido 
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data do seu 
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa 
de 0,5% (meio por centos) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

 EM = I x N x VP, onde: 

 I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e, 

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

  
CLÁUSULA NONA - DO CONTINGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS  

1. Para o cumprimento das determinações constantes da Resolução CNJ n. 169/2013, bem 
como em obediência a todas as disposições da Instrução Normativa n. 001/2013, do Conselho 
da Justiça Federal, a Administração providenciará a abertura de conta corrente vinculada – 
bloqueada para movimentação – em nome da contratada junto a banco público oficial 
detentor de acordo de cooperação técnica com a Justiça Federal de Primeiro Grau Seção 
Judiciária do Maranhão, específica para o contrato celebrado. 

2. A JUSTIÇA FEDERAL – MA efetuará a retenção, no montante correspondente a 32,50% 
(trinta e dois vírgula cinquenta por cento), dos valores referentes às provisões dos encargos 
trabalhistas listados abaixo, pagos mensalmente à CONTRATADA, a título de reserva, para 
utilização nas situações previstas em lei, conforme determina a Resolução n. 169/2013 - CNJ, 
alterada pela Resolução n. 183/2013 - CNJ, a Instrução Normativa n. 01/2016 - CJF, e 
conforme o regramento estabelecido neste contrato: 

I – férias (9,09%); 

II - 1/3 constitucional (3,03%); 

III - 13º salário (9,09%); 

IV - multa do FGTS por dispensa sem justa causa (3,49%); e, 



 

V - incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º 
salário (7,8%). 

3. As rubricas de encargos trabalhistas, relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e à 
multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a incidência dos encargos 
previdenciários e FGTS (INSS, 
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAT/SEBRAE
, etc.) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário serão deduzidas do pagamento do valor 
mensal devido à empresa contratada para a prestação dos serviços, em razão da utilização de 
mão de obra alocada nas dependências da JUSTIÇA FEDERAL – MA, e depositadas 
exclusivamente em banco público oficial, nos moldes da Resolução CNJ n. 169/2013, cujo 
cumprimento é obrigatório por parte da CONTRATADA, observando-se que: 

I. Os depósitos de que trata esta cláusula devem ser efetivados em conta corrente vinculada 
– bloqueada para movimentação – aberta em nome da empresa, unicamente para essa 
finalidade e com movimentação somente por ordem do Diretor do Foro da Seção Judiciária 
do Maranhão; 

II. A solicitação de abertura da conta e de autorização para movimentar a conta corrente 
vinculada – bloqueada para movimentação – será providenciada pela Diretoria da SECAD 
da Seção Judiciária do Maranhão; e, 

III. Os depósitos, acrescidos do percentual de lucro incidente sobre os valores das rubricas 
indicadas no art. 4º da Resolução CNJ n. 169/2013, serão efetuados sem prejuízo da 
retenção, na fonte, da tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação 
própria. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO/REPACTUAÇÃO 

  

1. Os valores fixados nesta avença poderão ser repactuados, desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, observando-se: 

a) IPCA/ IBGE para insumos (uniformes); 

b) Decreto municipal da Prefeitura de São Luís/MA para vale transporte; 

c) Convenção coletiva de trabalho pertinente para os demais custos. 

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

I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em 
relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos 
materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; e 



 

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à 
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de 
obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

3. A contagem da periodicidade para a concessão de repactuações dar-se-á conforme definido 
nos artigos 53 a 61 da IN n. 05/2017-MPDG. 

4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do 
fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 

5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que 
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

6. 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. 

7. Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrentes do 
mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pela CONTRATADA do 
aumento dos custos, considerando-se ainda: 

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração Pública; 

II - as particularidades do contrato em vigência; 

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 

IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; e 

V - a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

8. 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 de prorrogação contratual ou 
com o encerramento do contrato. 

9. A omissão da contratada quanto ao seu direito de pleitear a repactuação, não será aceita 
como justificativa para pedido de correção anual de preço com efeito retroativo à data a que 
legalmente faria jus, se não o fizer dentro do primeiro mês do aniversário do respectivo 
instrumento (acordo, dissídio coletivo de trabalho, convenção ou equivalente), no caso do 
primeiro pedido, ou da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, no caso dos 
pedidos subsequentes, arcando assim a CONTRATADA com sua própria inércia. 



 

10. Na ocorrência de prorrogação futura, respeitado o limite legal de 60 (sessenta) meses, a 
verificação da vantajosidade da manutenção deste contrato obedecerá ainda ao disposto no 
Acórdão n. 1.214/2013 – Plenário, do Tribunal de Contas da União. 

11. O Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
contratada. 

12. O contratado poderá exercer, perante o contratante, seu direito repactuação dos preços do 
contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. 

13. Caso a Contratada não efetue, de forma tempestiva, a repactuação e prorrogue o contrato 
sem pleiteá-la, ocorrerá à preclusão do direito de repactuar. 

14. O termo aditivo com o novo valor contratado decorrente da repactuação terá seus efeitos 
a partir da data-base do fato ensejador. 

15. 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° 9.507/18, e nas disposições 
aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 1. A CONTRATADA obriga-se a apresentar garantia de execução do presente contrato, nos 
moldes do artigo 56 da Lei 8.666/93, com validade durante todo o período da execução do 
contrato e até 03 (três) meses após o término de sua vigência, que deverá ser renovada a cada 
prorrogação, observados ainda os requisitos adiante elencados. 

2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da assinatura 
do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro 
ou título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que o valor da garantia 
deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

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

I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstos; 



 

II. Prejuízos causados à Justiça Federal – MA ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Justiça Federal – MA à contratada; 

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada. 

4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no parágrafo anterior. 

5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta 
específica, com correção monetária, em favor da Justiça Federal – MA. 

6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Justiça Federal – MA a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe os incisos I e II do art. 78 da lei n. 8.666/93. 

7. A inobservância pela CONTRATADA do prazo fixado para a garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento). 

8. A garantia será extinta nos seguintes casos: 

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Justiça Federal 
– MA, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; e, 

II. Após o término de sua validade, indicada no caput desta cláusula. 

9. A Justiça Federal – MA não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

I. Caso fortuito ou força maior; 

II. Alteração sem prévia anuência da seguradora ou fiador, das obrigações contratuais. 

III. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Justiça 
Federal; ou, 

IV. Prática de atos ilícitos dolosos por servidor da Justiça Federal – MA. 

10. A execução completa do contrato só acontecerá quando a CONTRATADA comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais, referente à 
mão de obra empregada na prestação dos serviços objeto deste contrato. 



 

11. Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada deverá: 

I. Realizar o pagamento dos salários mediante depósito bancário na conta dos empregados, 
em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos 
serviços; 

II. Autorizar a Justiça Federal – MA, no momento da assinatura do contrato, a reter a garantia 
de que trata o parágrafo primeiro acima, em razão da, após o encerramento do contrato, não 
comprovação do pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas 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 diretamente pela Justiça Federal – MA; 

12. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 

13. A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas 
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 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, conforme estabelecido na alínea “c” 
do subitem 1.2 do Anexo VII-B da INSEGES/MPDG n° 05/2017, observada a legislação que 
rege a matéria; 

14. O CONTRATADO, como condição para as eventuais repactuações, deverá 
complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a 
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, ou seja, no caso de 
alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação,  nos termos da alínea K 
do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017. 

15. Caso o valor da garantia venha a ser utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ‐ DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos específicos 
consignados no Elemento de Despesa nº. ..... e Programa de Trabalho n. ....................... 

2. Foi emitida a Nota de Empenho nº .................., de ............., no valor estimativo de R$ 
................ (.......................................), a fim de cobrir as despesas oriundas desta 
contratação. 

3. Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta 
dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, 
extraindo‐se o respectivo empenho. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, tendo seu inicio em ........... e término 
em ................., podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de Termo 
Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo o primeiro ano da vigência, se 
houver interesse entre as partes. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS PENALIDADES 

 
De acordo com o disposto no item 30 do Termo de Referência que deu origem a este Instrumento 
Contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO 

CONTRATO  

A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO 

Fazem parte integrante do presente Contrato o Edital do Pregão n. 018/2020 e o orçamento 
proposta da Contratada.  

  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma para que produzam os necessários efeitos. 

  
São Luís ‐ MA, ... de ............. de ........ 

  

Contratante  Contratado  

___________________________ 
...............................  

(autoridade competente)  

_____________________________ 
……………………………  

Representante da Contratada  

 


