PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO/SEI Nº 841-51.2017.4.01.8013
Código UASG: 090039
A SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAI MA, por i ntermédio do Pregoe iro designa da pela
Portaria n. 02 – SECA D, de 11/01/2016, torna pública a abe rtura de procedimento
licitatório na modali dade Pre gão do tipo menor preço gl obal, a ser realizado por
meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da legislação abaixo,
subordi nando-se às condições e exigê ncias estabelecida s neste E dital:








GERAIS:
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 – Regul amenta o Pregã o;
Lei nº 10.520, de 17 de jul ho de 2002 – Inst itui o Pregão;
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 – Reg ulam enta o Pre gão ele trônico;
Lei Complementar 123, de 14 de dezembr o de 2006 – Institui o Estatuto das
ME e EPP;
Decreto, 8.538/2015 – Regulamenta o trata mento favorecido às ME e EPP;
ESPECÍF ICA S:
Instrução Normativa Nº 05/2017 – MPOG.
1. DO OBJETO

A prese nte lic itação tem por objeto contratação de empre sa especia lizada pa ra
prestação de serviços continuados de saúde, com fornecimento de mão de obra de
profissiona is das áre as médica, odontológica e de psico logia , de acordo com as
especificações e qua ntida des estim adas constantes no Anexo I deste Edital.
Em caso de discordância exist ent e entre as especificações des te objet o desc ritas no
Compras net e as especificações téc nicas const ant es deste Edit al, prevalecerão as
últimas.
Integram o presente Edital , indepe nde ntemente de qualquer transcr ição, os
seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referê ncia
ANEXO II - Minuta de Instrumento de Co ntr ato
ANEXO III – Planilha de Preço Médio
2. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 27/ 12/2017
Horári o: 10h30 (hor ário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão part ici par deste Pregão Elet rôni co os interessa dos que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante s deste Edita l e seus
anexos,
e
que
estiverem
devidamente
crede nci ados
no
site:
www.comprasnet.gov.br;
3.2 - O credenciamento dar-se-á pe la atr ibui ção de chave de ide ntificação e de
senha , pessoa l e i ntra nsferível, para acesso ao sistema eletrônico;
3.3 - O cre denciam ento j unto ao comprasnet implica a responsabil ida de le gal da
licitante o u de se u represent ante legal e a presunção de sua capacida de técnica para
reali zação das tr ansações inerentes ao Pregão Eletrônico;
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrôni co é de inteira e exc lusiva
responsabi li dade da licitante, incl uindo qua lque r tr ansa ção efetuada diretamente ou
por seu re prese nta nte, não cabe ndo a Seção Judiciári a de Rorai ma responsabi lidade
por eventuais danos decorrentes do uso i ndevido da se nha, ai nda que por terceiros;
3.5 - Não ser á permit ida a part icipação de empr esas:
a) Empresas c ujo estatut o ou contrato socia l não incl ua o objeto deste Pregão;
b) reunida s em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
c) em recupera ção judici al, que se encontre e m processo de concor data ou com
falência decreta da, sob conc urso de credore s, em dissolução ou em liquidação
ou consórcio de empr esas;
d) suspe nsas tempora riamente de participar e m licitações e contratar no âmbito
desta Secciona l;
e) declaradas inidône as para licitar ou pa ra contrata r com a Administra ção
Públi ca.
f) que este jam sob pena de i nterdição de dire itos previ stos na Lei nº 9.605, de
12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
g) Que se enquadrem na s vedações previ stas no artigo 9º da Le i nº 8 .666/1993 e
nos arts. 1º, 2º e 4º da Resolução nº 156/2012 – CNJ, alterada pela Resolução
nº 186, de 18/02/2014;
h) cujo sócio majoritário esteja proibido de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou cre dit ícios, direta o u
indiretamente, por at o de improbidade, nos termos da Lei n. 8.42 9/92;
i) que co nstam no Cada stro de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS, banco
de inform ações m anti do pela Co ntrola doria-Geral da União – CGU, que tem
como objetivo consolida r a relação das empresas e pessoas físicas que
sofreram sanções das qua is de corra como efeito restrição ao direito de
parti cipar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Públi ca. Esse Cada st ro abra nge rá, t ambém, os condena dos pelo Poder
Judiciário por a to de i mprobidade admi nist rativa, c ujos dados são fornecidos
pelo Consel ho Nac ional de Justiça a partir do Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Im probidade A dministrativa - CNCIA, bem
como a lista de i nidô neos declarados pe lo Tribuna l de Contas da União - TCU,
nos termos do art. 46 da Lei n. 8.443/92;
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3.6 - A comunicação entre o Pregoeiro e as licita ntes ocorrerá exclusivam ente
mediante t roca de me nsage ns, em cam po próprio do si stem a eletrônico.
3.7 - Cabe à licita nte acompanha r as operaçõ es no sistema eletrô nico durante a
sessão pública do Pr egão, ficando responsável pelo ônus deco rrente da perda de
negócios diante da inobservância de qual quer mensa gem emitida pelo si stema ou de
sua desconexão.
a) Caso a em presa licita nte não cumpra os prazos fixa dos no chat para di rimir
dúvi das ou apresenta r esclarecim entos, a proposta será descla ssi fi cada .
3.8 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem ante rior, as hipóteses previst as
no art. 9º da Lei 8 .666/93.
3.9 - É veda do, ai nda, a parti cipação nest a licitação de entidades qualificadas como
Orga nização da Socie dade Civi l de Interesse Públ ico (Oscip), at uando nessa condição
(Acórdão TCU n. 746/2014-Plenário).
4. DA VISTORIA
4.1 - A licita nte po derá r ealizar, até o últ imo dia útil ante rior à da ta fixada para
abertura da sessão pública, vistor ia do local de prestação dos serviços no edifíciosede da Seção Judiciária de Roraima, a fim de conhecer as condiçõ es de execução dos
serviços;
4.2 Para real iza ção da visita o licitante interessado deverá previa mente agendar
horário j unto à Seção de Bem Estar Social - SEBES, pelo tele fone ( 95) 2121-4216;
4.3 Tendo em vista a fa culdade da realização da vi storia, as li citantes não poder ão
alega r o desconhecim ento das co ndições e gr au de di ficuldades existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acré sci mos de preços em decorrência da execução do objeto deste
Pregão.
5. ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
5.1 - As Propostas de Preços deverão:
a) Atende r ao disposto no Termo de Referênci a, ANEXO I deste e dit al ;
b) Conter o valor GLOBAL MENSAL DO OBJETO, correspondente ao somatório dos
valores mensai s da s pla nil has de formação de preços de c ada cate goria
envolvidas;
c) Conter o preço ofe rtado consignado e m moeda naciona l, expressa em
alga rismos e por extenso, com duas casas decimais após a vír gula ;
d) Ser redigidas em portug uês, sem em endas, rasura s, cota ções al ternativa s o u
entrelinhas, fazendo constar nome e o número do re gistro no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurí dica s;
e) Informar o pr azo de validade da pr oposta, que n ão poderá ser inferior a 60
(sessent a) di as corridos, contado do dia da aceitação da proposta, no sistema;
f) Consignar o preço unitário e total, fic ando estabe leci do que na hipótese de
divergê ncia entre um e outro, a pregoeir a adotará o unitário para f ins de
apuração do re al valor da proposta;
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g) Os preços deverão garantir os direitos trabalhistas assegurados por lei ou em acordo e
convenção coletiva de trabalho específicas para as categorias indicadas no item 5 do Anexo I
– Termo de Referência;
h) Para que a proposta seja analisada, o licitante deverá indicar qual convenção coletiva foi
utilizada para realizar os cálculos e o preenchimento das planilhas de custo e formação de
preços apresentadas;
i) Inclui r no preço ofert ado todos os custos decorrentes da oper ação de venda,
tais como: transporte , m ão-de-obra, tributos, encargos sociais, traba lhistas,
previde nciários, fiscai s e comercia is, embalagens, prêmios de se guro, fretes,
taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do
fornecimento na form a prevista neste E dit al .
5.2 - Ao cada strar-se a proposta no comprasnet, indicar a descrição detalha da do
objeto, sob pena de desclassificação da pro posta;
5.3 - A aprese ntação da proposta impl icar á, por parte da proponente, plena
aceitação das condiçõ es estabelec idas neste edita l e seus anexos;
5.4 - Os licitante s deverão cadastra r proposta co m a descrição do obje to ofertado até
a dat a e hora marca das para a bertura da sessão por meio do sistema “Pregão
Eletrônico”, qua ndo será ence rra da a utomaticam ente a fase de recebimento de
propostas;
5.5 - A propost a i nicial equivale ao primeiro lance na l icitaçã o e, se l ança da
indevi damente, pode r á ser descl assi fica da, com isso o fornece dor não po derá mais
parti cipar do certame;
5.6 - Os preços propostos não poder ão ser reajustados para maior;
5.7 - Serão descl assi ficadas as propostas que não atendam às exigências do presente
edital , sejam omissas ou apresentem irreg ularidades ou defeitos capazes de difi cult ar
o julgamento;
5.8 - Até a a bertura da sessão, os l icita ntes po derão ret irar ou subst ituir a proposta
anteriormente e ncam inha da.
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚB LICA
6.1 - A partir do horá rio previsto no e dita l, a sessão públ ica na inter net será abe rta
por com ando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.comprasnet .gov.br;
6.2 - Todos os horários estabelecidos no edita l, no aviso e durante a sessão pública
observarão, pa ra todos os efeitos, o horário de Brasíli a, inclusive para conta gem de
tempo e registro no si stema eletrônico e na documentação re lativa ao certame;
6.3 - O licitante deverá acom panhar as operaç ões no sistema eletrônico dur ante o
processo licitatório, responsa bil izando-se pelo ônus decorrente da perda de ne gócio
dia nte da inobservância de quaisquer mensagens em iti das pelo sistema o u de sua
desconexão.
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7. CLASSIFICAÇÃO DA S PROPOSTA S
7.1 - O Pregoeiro ver ificará as pro postas aprese nta das e descla ssificar á,
motivadamente, aque las que não esteja m em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste E dital;
7.2 - A desclassificação de propost a será se mpre fundamentada e regist rada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os partici pantes;
7.3 - O sistema orde nará, automaticament e, as pro postas cl a ssifi cadas pe lo
Pregoeiro, sendo que somente estas pa rtici parão da fase de l ance .
8. FORMULAÇÃO DOS LA NCES
8.1 - Classificadas as pro postas, o Pregoeiro dará i nício à fase competitiva, quando
então os licita ntes po derão encam inha r lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico;
8.2 – Os lances dev erão s er form ulados pel o VALOR GLOB AL MENSA L DO OBJET O;
8.3 - Os licitantes se rão i mediatamente informados do rece bimento dos lances e do
valor consi gna do no r egistro;
8.4 - Os li cita ntes po derão oferecer lances sucessivos;
8.5 - O licit ante somente poderá oferecer lance inferior ao últim o po r ele ofertado e
registrado pelo sistem a;
8.6 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalece ndo aque le que for
recebido e registrado primeiro;
8.7 - Durante a sessão pública, os licita ntes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identi ficação do li citante;
8.8 - A eta pa de lances da sessão públ ica se rá encerra da por decisão do Pregoeiro;
8.9 - O sistema elet rônico encaminhará aviso de fechamento im ine nte dos la nces,
após o que tra nscorre rá pe ríodo de tempo aleatoriamente dete rminado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de la nces;
8.10 – Não po derá have r desistência dos la nces efetuados, sujeitando-se a
propone nte de sistent e às pena li dades pre vistas em Lei e ne st e Edit al, salvo por
motivo justo, decorre nte de fato superveniente e aceito pe lo Pregoeiro.
8.11 – Os l icitantes deverã o, durante a Sessão Públ ica do Pregão Eletr ônico, ate ntar
para as i nformações e recom endações e fetua das pelo Prego eiro, não cabendo
alegações posteriores de desconhecimento .
8.12 – Após o fechament o da etapa de la nces, serão efetuadas as fases de
aceitação, habilitação e poster ior j ulgamento das proposta s pe lo critér io do menor
preço globa l. Para tanto, é imprescindível que todas a s empresas pe rmaneçam
logadas no sistema eletrônico.
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9. DESCONEXÃO DO PRE GOEIRO
9.1 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico pe rmanecer acessível ao s licitantes, os lances continuarão se ndo
recebidos, sem pre juí zo dos atos real iza dos;
9.2 - Qua ndo a desconexão do Pregoeiro persist ir por tempo superior a dez minutos,
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reini ciada somente após
comunicação aos parti cipa ntes, no ende reço eletrônico util izado para divulgação .
10. NEGOCIAÇÃO
10.1 – o pregoeiro po derá encaminhar, contrapr oposta di retamente à licitante que
tenha apre sentado la nce m ais vanta joso, observado o crité rio de j ulg am ento e o valo
estim ado pa ra a co ntratação.
a) A negociação ser á realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser
acompanhada pela s demais licitante s.
11. JULGAMENTO DA S PROPOSTA S
11.1 - O cr itério de julga mento adotado será o de menor preço MENSAL global,
conform e defi ni do neste Edita l e seus anexo s;
11.2 – Encerrada a etapa de la nces, o Pregoeir o examinará a proposta classificada
em primeiro luga r qua nto à compatibil idade do preço em relação ao estimado para a
contratação, a qual deverá ser anexa da após convocação do Pr egoeir o, em cam po
própr io disponibi li zado pelo Comprasnet, e m prazo estipulado na solicita ção;
11.3 – Se a proposta não for aceitável ou se o licita nte não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na o rdem de classificação, até a apuraç ão de uma proposta que
atenda ao edital;
11.4 - Havendo a participa ção de li citante que, na condição de micr oempresa ou
empresa de pequeno porte, tenha optado pelo tratamento diferenciado, será
assegurado a esta pre ferência na contratação em caso de empate;
11.4.1 - Entende-se por em pate aque las sit uações em que as propostas
aprese ntadas pelas mi croempresas e empresas de pe que no porte sejam até
5% super iores à propo sta mais bem classificada.
11.4.2 - Para efe ito do di sposto nos subite ns acima, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da se guinte forma:
a) A microem presa ou e mpresa de pequeno porte mais bem classifica da
disporá de c inco mi nutos, a pós o e ncerramento dos lances, para se o
quiser, apre sentar proposta de preço inferior àquela consider ada
vencedora do certame, sob pena de preclusã o;
b) Não ocorrendo a contratação da m icroem pr esa ou empresa de pequeno
porte, na forma do it em anterior, serão convocadas as rema nesc entes que

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

porventur a se enqua drem no limite estabelecido na ordem classi ficatória,
para o exerc ício do m esmo direito;
c) No caso de e quivalência dos va lores a presentados pela s microe mpresas
e em presas de pe queno porte que se encontrem nos i ntervalos
estabelecidos, o sistema fará um sorteio eletrônico, defi nindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminha mento da
oferta final do desem pate.
11.4.3 - Na hipótese da não adjudicação nos ter mos anteriormente pr evistos, o
objeto licita do será adj udica do em fav or da pro posta ori ginalme nte
vencedora do certame.
11.5 - Não ser ão considera das qua isquer va ntage ns não previstas neste Edital;
11.6 - Levar- se-á em consideração o valor ofe rt ado pe las licita ntes, devendo ser
declarada vence dora aque la que, ha bilita da, seja tam bém a aut ora do menor preço
jul gado ace itável pelo Pregoeiro;
11.7 - Serão descla ssi ficada s as propostas:
a) Com preços excessivos ou ma nifestamente inexeqüíveis o u valo res totais ou
unit ários simbólicos, i rrisórios o u iguais a zero;
b) As propostas cujas especif icações não ate ndam as sol icitadas do Termo de
referencia;
c) Elabora das em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos,
observando o disposto no art. 26 § 3° , do Decreto 5.450/2005;
d) Não enviadas nos prazos estipulados.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1 – Como condição prév ia a anális e da document ação de habilitaç ão do licita nte
com a proposta classifica da em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprim ento da s condições de part ici pação, especialmente qua nto à existê ncia
de sanção que impeça a partici pação no certam e ou a futura contratação m ediante a
consult a aos segui ntes cadast ros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CE IS, mantido
pela
Co ntroladori a-Geral
da
União
(www.portal datranspa rencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Naciona l de Condenações Cíveis por Atos de Im pr obida de
Administrativa,
mantido
pelo
Conse lho
Naciona l
de
Justiça
(www.cnj .jus.br/impro bidade_a dm /consult ar _requer ido.php);
d) Lista de Inidôneos, mantida pe lo Tribunal de Contas da União – TCU;
12.1.1- A consulta aos cadastros será reali zada em nome da empresa licitante e
também de se u sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, de ntre as sa nç ões impostas ao re spo nsável pela pr ática de ato de im probi dade
adm inistrativa, a pr oibição de contr atar com o Poder Públ ico, inclusive por
intermédio de pessoa jurí dica da qual seja sócio majoritário.
12.1.2- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
ina bil ita do, por f alta de condição de participação.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

12.2 – Para habilitação nest e preg ão el etrônic o, será realizada consult a ao
Sistem a de C adastro Unificado de F ornecedor es, par a verificaç ão da vali dade dos
documentos abaixo:
a) prova de re gular ida de junto ao INSS;
b) prova de reg ulari dade do Fundo de G arantia por Tempo de Serviço FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
c) prova de re gulari da de para com a Faze nda Federal (Procuradoria-Geral
da Faze nda Naciona l e Secreta ria da Rece ita Federal), mediante Ce rtidão
Conjunta relativa a Tributos F ederais e à Dívida Ativa da Uni ão
(Portaria Conjunta 03, de 22/11/2005 da PGFN e SRF);
12.3 - Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser aprese nta do atestado(s) de
capacidade técnico-operacio nal, fornecido por pessoa j urí dica de direito público ou
priva do que com prove(m) a experiência mínima de 03 (três) anos na execução de
serviços de terce irização compatíveis com o objeto licit ado;
12.3.1- Para a comprovação da experiência mínima de 3 (t rês) anos exigi da acima,
será acei to o somatório de atestados que comprovem que o li citante gere ncia o u
gerenciou serviços de terceiri zação compatí veis com licita do;
12.3.2- Considerando que o número de postos de trabal ho a ser contratado é
infer ior a 40 (quare nt a), o lici tante deverá comprovar que te nha executado serviços
com no mínimo 4 (quatro) postos de trabalho;
12.3.3- Somente serão aceitos atestados expedi dos após a concl usão do cont rato
ou se decor ri do pelo menos 01 (um) ano do início da sua execuçã o, exceto se fi rmado
para ser executado e m prazo i nfer ior;
12.3.4- O licitante deverá disponi bil izar todas as informações necessárias à
comprovação da legit i midade dos atestados solicit ados, apresentando, dentre outros
documentos, cópi a do contrato que deu suporte à contr atação, endereço atua l da
contratante e local em que foram prestado s os serviços;
12.4 - Constitui também condição de habilit ação para a empresa detentora da
melhor oferta:
a) prova de regulari dade qua nto a Débito s Tra bal histas – CND T (Lei nº
12.440, de 07 de julho de 2011);
b) decla ração, mediante marcação em campo próprio do sistema
eletrônico, sob as penas da le i, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos de ida de, sa lvo na
condição de apre ndi z nos term os do inciso XXXIII do art. 7º da CF e Lei
9.854/99.
12.5 Havendo a lg uma rest rição na comprovação da reg ulari dade fiscal da empresa;
será asse gur ado o pr azo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogávei s por igual período a
critério da Pre goeira a contar do mom ento em que se decl arar o vencedor do certame
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelam ento do débito e
emissão de eventuai s certi dões negativa s ou positivas com efeito de certidão
negativa.
12.5.1 – A não regulari zação da docum entação, no prazo previsto no subitem
anterior , impl icará decadência do direito à contratação, sem prejuí zo das sanções
prevista s em lei.
12.6 – A documentação de habi litação deverá ser anexa da após convocação do
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Pregoeiro, em campo próprio disponibi lizado pelo Comprasnet, e m prazo estipula do
na soli citaç ão;
12.6.1 - Em caso de ocorre r alguma falha no sistem a, o Pregoeiro fixar á o pra zo
para que a lic ita nte encam inhe, via fax ou e-mail, a docume ntação exigida par a fins
de habilitação, cuja validação defi nit iva fic a condicio nada ao envio no sistema para
conhecimento público .
12.7 – O Pregoeiro poderá dispensar o e nvio de fax e/ou de origina is,
justifica damente, se houverem elementos digit ais suficient es à aceitação e
habilitação.
13. DAS SANÇÕE S
13.1 - A licitante será sa nc ionada com o impedimento de licita r e contratar com a
União e ser á descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do TCU, pelo
pra zo de até cinco a nos, sem prejuízo de multa de até 30% (trint a por cento) do valor
estim ado pa ra a co ntratação e demais cominações le gais, nos se g uinte s casos
a) Cometer fraude fiscal;
b) Aprese ntar document o falso;
c) Fizer declaração fal sa;
d) Comportar-se de modo inidô neo;
e) Não assi na r o contrato no pra zo estabelecido;
f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) Não mantiver a pro posta.
13.2 - Para os fins da Subcondição co ntida na alíne a “d”, reputar-se -ão inidôneos
atos como os descritos nos art igos 90, 92, 9 3, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
14. DOS RECUR SOS E DA S IMPUGNAÇÕES
14.1 – Declarada a vence dora, qua lquer licita nte poderá, durante a Sessão Pública,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar i ntenção de
recorrer, qua ndo lhe será concedido o pra zo de três dias pa ra a present ar as ra zões
do recurso, fi cando as demais licita ntes, desde logo, intimadas para , que rendo,
aprese ntar contr a-r azões em igual prazo, que começará a correr após o término do
pra zo da recor rente .
14.2 – A falta de manifestação im ediata e motivada da licit ante qua nto à inte nção
de recorrer, nos term os do subi tem anterio r, importará na deca dência desse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a a djudicar o objeto a licitante de clara da vence dora.
14.3 – Os recur sos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
14.4 – Os recursos contra anulação ou revogaçã o da licit ação, resc isã o do contrato,
bem como contra a aplicação das penas de advertênci a, suspensão temporária ou de
multa, poder ão ser interpostos no prazo m áximo de 05 (cinco) dias úteis, conta dos da
data em que se verificar a intimação dos int eressados.
14.5 – Qual quer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edita l deverá fa zêlo por meio de expe diente esc rito dir igido ao Pregoeiro, exclus ivamente na forma
eletrônica , observada a antecedência m íni ma de dois dias úte is, contados da data
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fixada para a bertura da sessão pública .
14.6 – Decairá do dire ito de impugnar os termos deste Edita l a lic itante que não o
fizer no prazo e form a previsto no subitem anterior, não rev estindo natureza de
recurso as a legações aprese ntadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o
instrumento convocatório, venha, após j ulgamento desfavorável , alegar f alhas ou
irregulari dade s que o viciari am.
14.7 – A im pug nação feita tempestivamente será decidida pe lo Pregoei ro em até 24
horas.
14.8 – Os pedidos de escl arecimento poderão ser enviados em até três dias út eis
anteriore s à data fixada para a a bertura do Certame, exclusivament e por meio
eletrônico (cpl.rr@trf1.jus.br), os quais serão respondidos em at é 24 horas.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 – A despesa decorrente da contr atação do objeto da presente licitação correrá
à conta de re cur sos específicos consignados no orçam ento da Seção J udiciária de
Roraima ou a ela provisionados, os qua is serão discr im ina dos na respectiva Nota de
Empenho.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Independe ntement e de declaração expressa, a simple s apr esentação de
proposta im pli ca na plena aceit ação das condições est ipuladas neste Edital e seus
Anexos.
16.2 – A Seção Judiciár ia de Roraima pode rá a diar ou revoga r a prese nte lic itação,
por inte resse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
perti nente e suficiente para j usti fica r tal conduta , devendo anul á-la por ile gal ida de
de ofício ou por provocação de ter ceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamenta do, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalva do o
disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
16.3 – Após hom ologação pela autori da de competente, as decisões do Pregoeiro
serão considera das definitivas.
16.4 ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI
SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, as empresas vencedoras, após a homologação do Certame,
deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações (SEI)
no
endereço
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_e
xterno=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item 14 deste Edital.
16.5 - – As normas discipli nadora s da licitação serão sem pre inte rpret adas em favor
da ampliação da disputa e ntre os intere ssados, desde que não comprometam o
interesse da Administr ação, a finalidade e a segur ança da co ntrat a ção.
16.6 – Alterações das condições deste E dita l, bem como informações adicionais,
serão divul ga das na “homepage” da Seção Judiciári a de Roraima (www.jfrr.jus.br e
www.comprasnet .gov.br), ficando as lic itantes obrigadas a acessá-las para ciência.
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16.7 – Atent ar-s e par a a recomendação do Acórdão 1793/ 2011 TCU-Plenário,
acerca da nec essidade de autuação de processo de penalidade contra as empresas
que pr aticarem at os ilegais tipific ados no ar t. 7º da L ei nº 10.520/2002.
Boa Vista -RR, 13 de de zem bro de 2017

Bruno Salazar de Souz a

Edna Martins C ortes L evel

Leotavia H elena F. de
Queiroz

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de saúde e gestão de
ambulatórios médicos, com fornecimento de mão de obra de profissionais das áreas médica,
odontológica e de psicologia, de acordo com o quantitativo discriminado no item 5 deste termo.
O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir de 14/12/2017, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

2. DA JUSTIFICATIVA




Recusa por parte da atual contratada em celebrar a prorrogação do contrato vigente;
Inexistência dessas categorias profissionais do quadro de servidores;
Necessidade de atendimentos diretos a magistrados, servidores ativos e inativos,
pensionistas e seus dependentes.

3. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os Serviços serão prestados nos consultórios médicos da Seção Judiciária de Roraima, localizados na Av.
Getúlio Vargas, 3999 – Canarinho, Boa Vista/RR.

4. DA VISTORIA
4.1. Será facultada às empresas interessadas a realização de visita para inspeção física do local de
prestação dos serviços no edifício-sede da Justiça Federal em Roraima, destinado a conhecer as
condições de execução dos serviços;
4.2. As empresas interessadas poderão vistoriar os locais dos serviços, acompanhadas por um servidor
designado pela SECAD que expedirá a Declaração de Vistoria (ANEXO III), mediante a qual assumirão
que conhecem as características dos locais de execução dos serviços, admitindo o prévio e total
conhecimento da situação;
4.3. A vistoria deverá ser agendada junto à Seção de Bem Estar Social - SEBES, pelo telefone (095)
2121-4216, de segunda a sexta-feira, no período das 08 horas às 15 horas;
4.4. A empresa interessada que optar por não realizar a vistoria não poderá alegar desconhecimento
das características técnicas dos serviços;
4.5. A opção em não realizar a vistoria pressupõe o conhecimento das condições para execução dos
serviços, sendo de total responsabilidade da empresa interessada a ocorrência de eventuais prejuízos,
não podendo opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para
rever os termos do contrato em razão de circunstâncias passíveis de serem avaliadas por ocasião da
vistoria.

5.

DO QUANTITATIVO DE PESSOAL
CATEGORIA

CBO

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

QUANTITATIVO

MÉDICO -

2251-25

10h

01

ODONTÓLOGO -

1132-08

20h

01

PSICÓLOGO -

2515-10

10h

01

AUX. EM SAÚDE BUCAL - ASB

3224-15

30h

01
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CATEGORIA

CBO
TOTAL

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

QUANTITATIVO
04

5.1.

Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 19h, em turnos a
serem definidos pela CONTRATANTE;
5.2. Com exceção do ASB’s, os profissionais acima relacionados, a critério da SJRR, farão parte de
equipe multiprofissional de saúde, conforme portaria MPOG nº 797, de 22 de março de 2010;
5.3. Os profissionais indicados para execução dos serviços serão submetidos à aprovação da
CONTRATANTE, após a realização de entrevista com a comissão de acompanhamento e fiscalização do
contrato, para análise do perfil de cada profissional, haja vista os requisitos e atribuições profissionais
exigidos neste termo de referência;
5.4. As entrevistas deverão ser agendadas junto a SEBES, por meio do telefone (95) 2121-4216, ou
pelo endereço eletrônico sebes.rr@trf1.jus.br.;
5.5. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis que
antecederem a entrevista, cópia autenticada do diploma ou de curso de formação e do comprovante de
registro no Conselho de Classe da categoria, além do curriculum vitae do profissional que será
entrevistado.

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS DOS PROFISSIONAIS
6.1. MÉDICO
 Tempo de graduação e de trabalho comprovado, de, no mínimo, 03 anos;
 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o profissional médico prestou ou presta serviços em clínica geral e/ou perícia
médica;
 Registro e certidão do CRM/RR que comprove a regularidade do exercício profissional;
 Conhecimentos básicos em informática.
6.2.
ODONTÓLOGO
 Tempo de graduação e de trabalho comprovado de, no mínimo 03 anos;
 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o profissional em odontologia prestou ou presta serviços em dentística e/ou
perícia odontológica;
 Registro e certidão do CRO/RR que comprove a regularidade do exerício profissional;
 Conhecimentos básicos em informática.
6.3.
PSICÓLOGO
 Tempo de graduação e de trabalho comprovado de, no mínimo 03 anos;
 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o profissional em psicologia prestou ou presta serviços em clínica geral e/ou
perícia psicológica;
 Registro e certidão do CRP/RR que comprove a regularidade do exerício profissional;
 Conhecimentos básicos em informática.
6.4.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - ASB
 Ensino médio completo;
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 Curso de formação com carga horária igual ou superior a 300 horas, incluindo disciplinas
profissionalizantes, tais como: higiene dental, técnicas auxiliares de odontologia, materiais,
equipamentos e instrumental;
 Certificado de curso de ASB, fornecido pelo CRO/RR ou outra entidade devidamente
reconhecida;
 Experiência profissional comprovada, na área de atuação, de, no mínimo, 01 ano;
 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o auxiliar prestou ou presta serviços na área de atuação.

7.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
MÉDICO - Atribuições Gerais:
 Assistência ambulatorial, sistema de pronto-atendimento;
 Exames pré-admissionais e periódicos: atendimento agendado;
 Participação junto à equipe multidisciplinar para avaliação de cargos em vaga de deficientes;
 Serviços de triagem;
 Avaliações de licenças, afastamentos e aposentadorias;
 Homologação de atestados;
 Atendimento direto aos assistidos, por meio de consultas;
 Orientação, encaminhamento e acompanhamento de pacientes para tratamentos
especializados;
 Análise de faturas;
 Emissão de pareceres a pedido da CONTRATANTE;
 Vistorias técnicas com vistas a processos de credenciamento;
 Participar da junta médica, como perito especializado, quando solicitado;
 Participar dos programas de promoção e prevenção disponibilizados aos servidores, junto com
os outros integrantes da equipe;
 Discutir, junto à equipe multiprofissional de saúde, os procedimentos, atribuições e atividades
a serem desenvolvidas;
 Outras, próprias da profissão, a pedido da CONTRATANTE.
7.2.
ODONTÓLOGO
 Assistência ambulatorial: sistema de pronto-atendimento;
 Exames periódicos: atendimento agendado;
 Serviços de triagem, orientação e encaminhamento de pacientes;
 Atendimento direto aos assistidos para realização de dentisteria básica, emergências e
campanhas preventivas;
 Perícias;
 Análise de faturas;
 Emissão de pareceres a pedido da CONTRATANTE;
 Vistorias técnicas com vistas a processos de credenciamento;
 Outras, próprias da profissão, a pedido da CONTRATANTE.
7.3.
PSICÓLOGO
 Efetuar entrevista técnica com magistrados, servidores e dependentes interessados em
atendimento psicológico, para fins de triagem, orientação e encaminhamento;
 Realizar atendimento psicológico, na Seção Judiciária de Roraima, aos magistrados, servidores e
dependentes;
7.1.
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 Autorizar, acompanhar e avaliar a realização de tratamentos seriados para os serviços de
psicologia 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;
 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;
 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.
7.4.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – ASB
 Orientar os pacientes sobre higiene bucal;
 Preencher e anotar fichas clínicas;
 Revelar e montar radiografias intra-orais;
 Auxiliar o cirurgião-dentista;
 Aplicar métodos preventivos para o controle da cárie dental;
 Proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico;
 Proceder à limpeza e à esterilização do instrumental odontológico;
 Outras, próprias da profissão, a pedido da CONTRATANTE.

8.

DOS UNIFORMES
8.1.
A CONTRATADA deverá fornecer, semestralmente, a cada um dos empregados alocados 01 (um)
jaleco, manga longa, abertura frontal com botões, abertura atrás de aproximadamente 20 cm, com
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três bolsos, sendo dois laterais inferiores e um do lado superior esquerdo, tecido oxford, ou de
qualidade superior, cor branca, confeccionados sob medida e bordados com a descrição da profissão
acima do bolso superior esquerdo;
8.2.
A CONTRATADA deverá submeter previamente os uniformes à aprovação da CONTRATANTE,
sendo resguardado o direito de exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles julgados
inadequados ou fora das especificações pré-estabelecidas;
8.3.
Os uniformes após devidamente aprovados deverão ser distribuídos por intermédio da
fiscalização da CONTRATANTE;
8.4.
Os uniformes deverão ser distribuídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
assinatura do contrato, mediante recibo com a especificação de cada peça entregue e seus
quantitativos, cuja cópia deverá ser encaminhada ao gestor do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias
após a efetivação da entrega;
8.5.
A distribuição deverá ser realizada em dia único para todos os profissionais alocados, não
podendo a CONTRATADA, em hipótese alguma, substituir a entrega de qualquer das peças por pecúnia;
8.6.
Em que pese o prazo previsto no item 8.4, 01 (um) conjunto de uniforme deverá ser entregue a
cada profissional alocado antes do início da prestação dos serviços;
8.7.
Os uniformes deverão ser substituídos semestralmente, independente da data de entrega, ou a
qualquer momento, quando não atenderem às condições mínimas de apresentação;
8.8.
A substituição decorrente do não atendimento às condições mínimas a que se refere o item
anterior deverá ser efetuada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da notificação da CONTRATANTE;
8.9.
Os uniformes deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo
o padrão de qualidade e de apresentação exigidos pela CONTRATANTE, ficando a cargo da
CONTRATADA providenciar as devidas adaptações quando necessárias;
8.10. No caso de gestantes deverão ser fornecidos jalecos apropriados, e substituídos, quando for o
caso, por outros de medidas adequadas, independentemente da periodicidade estabelecida no item 8.7;
8.11. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado a devolução do uniforme usado como
condição para entrega dos novos, não podendo também repassar o custo dos mesmos aos ocupantes
dos postos de trabalho.
8.12. O atraso na entrega dos uniformes ou a entrega de uniformes em desacordo com as
especificações acima, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste termo.
8.13. A CONTRATANTE poderá, conforme o caso, efetuar a glosa dos valores correspondentes aos
uniformes não entregues ou entregues com atraso.
9. .DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1.
Designar a comissão de acompanhamento e fiscalização do contrato, cuja atuação não excluirá,
nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e, na ocorrência
destas, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE;
9.2.
Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações pactuadas;
9.3.
Assegurar o livre acesso às suas dependências dos empregados da CONTRATADA, para a
execução dos serviços, respeitadas as normas internas de segurança; Relacionar-se com a CONTRATADA
exclusivamente por intermédio de pessoa por ela credenciada;
9.4.
Informar a CONTRATADA das normas e procedimentos de acesso às instalações onde os serviços
serão prestados e as eventuais alterações introduzidas em tais preceitos;
9.5.
Controlar juntamente com o Fiscal Técnico os horários e freqüência dos profissionais envolvidos
na prestação dos serviços, utilizando os dados registrados no controle de ponto da CONTRATADA;
9.6.
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços
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contratados, assim como determinar as providências necessárias à regularização das falhas verificadas;
9.7.
Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais dos empregados alocados pela
CONTRATADA, inclusive dos substitutos, com vistas a certificar-se do cumprimento dessa obrigação,
mormente no que tange à jornada de trabalho, ao salário e suas atualizações e de todos os demais fatos
relacionados ao vínculo empregatício dos prestadores de serviços com a CONTRATADA;
9.8.
Comunicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas durante a
prestação dos serviços;
9.9.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
relacionados com o objeto pactuado;
9.10. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação que
ensejaram sua contratação;
9.11. Promover, por intermédio da comissão designada para fiscalizar e acompanhar a execução do
contrato, o recebimento do objeto, caso não haja qualquer impedimento para isso;
9.12. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da
sua não adequação aos termos contratuais;
9.13. Pagar, atendidas as exigências legais e as condições contratuais, os valores correspondentes à
prestação dos serviços, assim como efetuar as devidas retenções nos percentuais e nos prazos previstos
em lei;
9.14. Não permitir que terceiros, estranhos à relação contratual, executem os serviços contratados;
9.15. Solicitar aos empregados da CONTRATADA, por intermédio da comissão designada para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que verifiquem se as contribuições para a Previdência
Social estão sendo recolhidas em seus nomes, e que estes apresentem os extratos individuais das contas
vinculadas do FGTS, com o objetivo de verificar a realização dos respectivos depósitos pela
CONTRATADA;
9.16. Exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA, a comprovação de regularidade com os débitos
previdenciários, com o FGTS, com os tributos federais etc., caso esses documentos não estejam
regularizados perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores-SICAF.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Iniciar os serviços impreterivelmente no dia determinado pela CONTRATANTE;
10.2. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão quanto em toda a
vigência do contrato de trabalho, os exames médicos periódicos dos profissionais alocados, mantendo
os respectivos comprovantes à disposição para verificação pelos órgãos fiscalizadores;
10.3. Apresentar comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato;
10.4. Comprovar, a qualquer tempo, perante a CONTRATANTE, o vínculo empregatício dos
profissionais alocados, inclusive os substitutos, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho e
Previdência Social, devidamente anotadas e atualizadas, ou de outro instrumento legal, bem como o
pagamento de salários, mediante apresentação de contracheques, recibos ou de outro documento
comprobatório admitido em lei;
10.5. Indicar, formalmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato,
preposto para representá-la junto à CONTRANTANTE, com competência para manter entendimentos e
receber/transmitir comunicações;
10.6. Cumprir as instruções complementares da fiscalização da CONTRATANTE quanto à execução e
horário dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios da CONTRATANTE;
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10.7. Os empregados deverão portar, dentro das instalações da CONTRATANTE, crachás de
identificação;
10.8. Manter rigorosamente o número de profissionais alocados dentro das atribuições específicas de
cada especialidade, para o efetivo cumprimento da prestação dos serviços;
10.9. Conceder férias coletivas anuais aos profissionais alocados na prestação dos serviços, no
período de 20/12/2016 a 18/01/2017 (30 dias), em razão do recesso forense, haja vista que os serviços
serão suspensos durante esse período;
10.10. Enviar à CONTRATANTE, cópia dos comprovantes de comunicação do aviso de férias dos
empregados, prevista no artigo 139, da CLT (§2º e §3º), os quais dispõem que o empregador comunicará
ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de
início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida, bem
como enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria
profissional, e providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho.
10.11. Exceto no período de férias de que trata o item 10.9, o serviço deverá ser prestado sem
interrupção, seja por motivo de descanso semanal, licenças, greve, falta e demissão de empregados,
cabendo exclusivamente à CONTRATADA à responsabilidade pelo cumprimento da carga horária e
substituição de seus empregados;
10.12. No caso de ausência do profissional em qualquer posto de trabalho, será descontado do
faturamento mensal o valor correspondente, considerando-se o valor da hora de trabalho;
10.13. Na hipótese de interrupção dos serviços por qualquer um dos motivos, mencionados, a
CONTRATADA deverá apresentar no primeiro dia útil subsequente à notificação da CONTRATANTE,
substituto com as mesmas qualificações ou superiores às do substituído;
10.14. Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias depois de notificado, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, independente de justificativa por parte desta, qualquer profisisonal, de forma a adequálo à sua especialidade, bem como aquele cuja permanência, atuação ou comportamento seja julgado
prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços, sempre
que exigido;
10.15. Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, comprovação
da garantia, correspondente ao percentual de 5% sobre o valor anual do contrato, para cobertura de
sinistros com prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas à
CONTRATADA, prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato e obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas e verificadas durante a
execução do contrato;
10.16. Providenciar, em até 20 dias após a assinatura do contrato, a abertura e movimentação da
conta depósito vinculada, autorizando mediante termo que a SJRR tenha acesso aos saldos e extratos, e
vinculando a movimentação dos valores depositados à autorização da CONTRATANTE, em consonância
com o disposto no parágrafo único, do art. 1º c/c art. 3º, ambos da Resolução CNJ nº 169, de 31/1/2013,
alterada pela Resolução CNJ nº 183, de 24/10/2013;
10.17. Proporcionar todos os meios, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar do início
da prestação dos serviços, seus empregados colocados à disposição da CONTRATANTE, obtenham o
cartão-cidadão ou outro equivalente, expedido por órgão/entidade federal competente, que possibilite
a consulta a benefícios sociais e seu recebimento;
10.18. Proporcionar todos os meios, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar do início
da prestação dos serviços, seus empregados colocados à disposição da CONTRATANTE, objeto
obtenham senha junto ao INSS para possibilitar-lhes o acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias
pela internet;
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10.19. Proporcionar todos os meios para que seus empregados obtenham, sempre que solicitado pela
fiscalização da CONTRATANTE, os extratos dos recolhimentos das contribuições para a Previdência
Social e o FGTS;
10.20. Responsabilizar-se em relação aos profissionais contratados por todas as despesas decorrentes
da execução dos serviços tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-transporte, se for o caso, outras despesas que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo;
10.21. Efetuar o pagamento de salários até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação
dos serviços, mediante depósito em conta corrente/ salário dos empregados em instituição bancária do
local da prestação dos serviços;
10.22. Realizar o pagamento de férias e 13º salário aos empregados, dentro dos prazos previstos em
lei;
10.23. Fornecer contracheque a cada profissional alocado em até 02 (dois) dias anteriores ao da
realização do pagamento, discriminando todas as parcelas componentes da remuneração, com seus
respectivos valores, nome, categoria profissional, dentre outras informações;
10.24. Controlar o fornecimento do vale-transporte e vale refeição/alimentação, conforme o caso,
mediante comprovante de entrega que contenha: mês de competência, nome e matrícula do
empregado, data de entrega e ainda quantidade/ valor do benefício concedido;
10.25. Credenciar junto à CONTRATANTE empregado do seu quadro administrativo para, em dias
definidos e em horário que não comprometa a execução dos serviços, proceder a distribuição de
contracheques, vales-transporte, vales-alimentação/ refeição e cumprir outras obrigações da
CONTRATADA, bem como esclarecer e tomar imediatas providências quanto a dúvidas e solicitações dos
profissionais alocados e da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto do contrato;
10.26. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;
10.27. Realizar controle de frequência, podendo instalar controladores eletrônicos biométricos de
frequência de seus empregados, permitindo a CONTRATANTE o acesso a esses dados;
10.28. Encaminhar juntamente com as faturas mensais os relatórios de frequências dos profissionais
alocados no mês em referência. Os relatórios deverão conter todas as informações relacionadas às
alterações processadas na folha de ponto e de pagamento, tais como: substituições, licenças, folgas,
admissões, demissões e qualquer outra ocorrência;
10.29. Obedecer as condições estabelecidas em contrato para autorização de afastamentos para
participação em cursos de capacitação durante a prestação dos serviços;
10.30. Apresentar, anualmente, à CONTRATANTE, Certidão Negativa Criminal de todos seus
empregados, expedida pela Justiça Estadual e Federal e recibo de entrega da Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS referentes ao exercício em curso;
10.31. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando
para que os profissionais alocados utilizem, conforme o caso, equipamentos de proteção individual
(EPI), e cumpram todas as normas sobre medicina, segurança e higiene do trabalho;
10.32. Ser responsável por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou
indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;
10.33. Ser responsável por todos os serviços prestados e previstos neste documento, bem como pelos
danos causados pelos profissionais diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes da sua
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culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
10.34. Indenizar a CONTRATANTE e/ou terceiros prejudicados por quaisquer danos causados pelos
profissionais alocados e/ou preposto, ou decorrente de ação ou omissão, por culpa ou dolo, a bens
móveis ou imóveis, decorrentes de execução inadequada dos serviços, mesmo que praticados
involuntariamente, autorizando-a, desde já, a descontar o valor correspondente aos prejuízos causados,
no primeiro pagamento subsequente à ocorrência, podendo, entretanto, conforme o caso e a critério da
CONTRATANTE, optar pela reparação dos danos;
10.35. É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à Justiça
Federal de Primeiro Grau no estado de Roraima, conforme disposto no art. 3º, da Resolução nº.
07/2005, com redação dada pela Resolução nº. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justiça,
estando a CONTRATADA ciente de tal vedação;
10.36. É expressamente vedado à CONTRATADA subcontratar, transferir ou ceder a terceiros as
obrigações assumidas contratualmente, sob pena de incursão nas sanções previstas nos artigos 77 a 80
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.648, de
27 de maio de 1998;
10.37. Ao final do contrato a CONTRATADA se compromete a promover a transição contratual com a
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas na prestação dos serviços.
11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão acompanhados e fiscalizados por uma
comissão designada pela Administração, formada pelo Gestor de Contrato, responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos aspectos administrativos/documental e
pelo Fiscal Técnico, responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto do contrato;
11.2. A CONTRATADA dever apresentar, antes do início das atividades e sempre que houver admissão
de novos empregados, os seguintes documentos:
a) Relação dos empregados a serem alocados nos respectivos postos de trabalho,
acompanhada da documentação a ser indicada pela comissão de fiscalização, com juntamente com
dados indispensáveis à sua identificação, contendo nome completo, cargo, função, horário do posto de
trabalho, RG, CPF, endereços e telefones;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, devidamente anotadas pela
CONTRATADA, dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;
c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços;
d) Outros documentos exigidos neste termo, no contrato ou na legislação correlata em
razão da natureza dos serviços prestados;
11.2.1. A CONTRATADA fica ainda obrigada a apresentar os documentos elencados acima na
ocorrência de eventos que demandem a substituição de empregados alocados em razão do contrato
(faltas, licenças, e o que houver), não sendo permitida a contratação de profissionais autônomos.
11.3. Quando solicitado pela Administração a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo de 15
(quinze) dias, a entrega dos seguintes documentos:
a) Protocolo de encaminhamento das informações sociais - Conectividade Social e arquivo
SEFIP;
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b) Comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS/SEFIP) e da Previdência Social - (GPS/INSS);
c) Extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a seu critério;
d) Carteiras de Trabalho e Previdência Social para verificação das anotações obrigatórias;
e) Folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços em que conste
como tomador a Seção Judiciária de Roraima;
f) Contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços, ou
ainda, comprovação dos respectivos depósitos bancários;
g) Comprovante de entrega do auxílio alimentação, vale transporte ou outro benefíccio
suplementar, a que esteja obrigada a CONTRATADA, nos termos da lei ou convenção ou acordo coletivo,
referente a qualquer mês da prestação dos serviços;
h) Comprovante de realização de eventuais cursos ou treinamentos e reciclagem exigidos
em lei ou pelo contrato;
i) Exames médicos periódicos dos empregados que prestam serviço, nos termos da lei;
j) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária
da CONTRATADA.
11.4. Por ocasião da extinção ou rescisão deste contrato ou ainda no caso de dispensa de
empregados, a CONTRATADA deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após o último mês da prestação dos
serviços, apresentar os seguintes documentos:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores do serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes à rescisões
contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
11.5. No caso de rescisão contratual, a Administração verificará o pagamento pela CONTRATADA das
verbas rescisórias trabalhistas ou a comprovação de que seus empregados foram realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem a interrupção do contratro de trabalho;
11.6. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias ou a realocação de seus
empregados, a Administração deverá reter a garantia prestadas e os valores relativos a faturas
pendentes, podendo utilizá-las para pagamento direto aos trabalhadores em caso de não pagamento
pela CONTRATADA;
11.7. Havendo indícios de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias ou na
contribuição para o FGTS, a Administração deverá oficiar aos Ministérios do Trabalho e Emprego, da
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil, comincando sobre as irregularidades;
11.8. Será considerada falta grave, 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, vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias e da declaração de impedimento para licitar
e contratar com a União, previstas em contrato;
11.9. A administração concederá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por mais 05 (cinco), a
critério da administração, 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 da empresa de corrigir a situação;
11.10. A CONTRATANTE fica autorizada a fazer o desconto nas faturas e realizar o pagamento dos
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salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como o recolhimento das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não forem adimplidos. Não sendo possível a realização
dos pagamentos pela Administração CONTRATANTE, esses valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente para
pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS;
11.11. Os documentos solicitados pela CONTRATANTE em qualquer hipótese poderão ser entregues
em original ou em processo de cópias autenticadas, ou ainda em processo de cópias simples
acompanhadas de seus originais para conferência por servidor da Administração;
11.12. Durante a vigência do contrato, a Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo solicitar
documentos relativos ao cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e
contratuais, que deverão ser apresentados no prazo de 15 (qunze) dias contados da notificação DA
CONTRATADA;
11.13. A execução completa do contrato somente se caracterizará quando a CONTRATADA comprovar
o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada nos serviços de que
trata este Termo de Referência.

12. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO
12.1. A contratada deverá apresentar nota fiscal a partir do 1º dia útil subsequente ao mês em que
ocorreu a prestação do serviço, acompanhada dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento completa do mês de competência;
b) contra cheques e comprovantes de depósito dos salários dos empregados
c) comprovante de entrega/ pagamento do vale-transporte e auxílio alimnetação;
d) protocolo de encaminhamento das informações sociais – conectividade social;
e) comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(GRF/SEFIP) e da guia da Previdência Social (GPS).
12.1.1. Os documentos mencionados nas alíneas 'd' e e poderão ser referentes ao mês anterior
ao mês de competência atual.
12.2. Além dos documentos elencados acima, a CONTRATADA deverá ainda fazer acompanhar a nota
fiscal, os seguintes documentos:
a) certidão de regularidade com a Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e divida ativa da União;
c) certidão de regularidade com o FGTS, e
d) certidão negativa de débitos trabalhistas.
12.3. Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA será notificada para efetuar a
regularização, no prazo de (05) cinco dias);
12.4. O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços
foram executados, número de conta bancária, agência, número do contrato e nota de empenho. Será
considerada para fins de pagamento a data do protocolo deste documento no setor competente;
12.5. A CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA;
12.6. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa em função das obrigações contratatuais, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso,
quaisquer ônus para a CONTRATANTE;
12.7. Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos, por parte da CONTRATADA,
importará em prorrogação automática de seu vencimento, por período igual ao do atraso verificado,
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sem prejuízo do pagamento do salário, férias, décimo-terceiro salário e cumprimento das demais
obrigações trabalhistas relacionadas a seus empregados;
12.8. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente declarada pela
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto da nota fiscal/fatura
pelo Gestor Técnico do Contrato;
12.9. Os pagamentos efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos à retenção na fonte,
quando couber, dos seguintes tributos:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, na forma
da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
b) Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991; e
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.
13.
DO CONTINGENCIAMENTO
13.1. Os encargos sociais trabalhistas serão contingenciados pelos percentuais indicados na planilha
ao final, e incidirão sobre a remuneração mensal dos profissionais alocados nos postos de trabalho, de
acordo o disposto nas Resoluções nº 169/CNJ, de 31/01/2013 e nº 183, de 24/10/2013,
regulamentadas, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau, pela Instrução Normativa nº 001/2016
– CJF, de 20/01/2016;
13.2. O contingenciamento será feito, mensalmente, mediante depósito em conta depósito vinculada
– bloqueada para movimentação -, cujo saldo será remunerado diariamente pelo índice da poupança ou
outro definido com a instituição financeira, recaindo a opção sempre pelo de maior rentabilidade;
13.3. A CONTRATADA deverá providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e
movimentação da conta corrente vinculada – bloqueado para movimentação em até 20 (vinte) dias a
contar da assintura do contrato;
13.4. Nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2013 firmado entre a JUSTIÇA FEDERAL,
por meio do TRF 1ª Região e o Banco do Brasil, a abertura da conta deverá ser efetuada em agência do
Banco do Brasil localizada nesta capital;
13.5. Eventuais despesas com abertura e manutenção da conta depósito vinculada deverão ser
suportadas pela CONTRATADA e integrarão os custos com taxa de administração, constante da proposta
comercial da empresa;
13.6. Eventual saldo remanescente da conta depósito vinculada, relativo às rubricas contingenciadas,
somente poderá ser liberado à CONTRATADA após a comprovação de pagamento das verbas
trabalhistas a que se refere a Instrução Normativa nº 001/2016 – CJF;
13.7. O saldo deverá ser liberado à medida que ocorrerem os fatos geradores das rubricas
contingenciadas, observadas as disposições constantes do art. 12 da Instrução Normativa nº 001/2016 –
CJF;
13.8. Serão retidas integralmente pela Administração as parcelas relativas à 1/3 constitucional s/
férias proporcionais e ao 13º proporcional quando a prestação de serviços for igual ou superior a 15
(quinze) dias, conforme disposto no art. 11 da Instrução Normativa nº 001/2016 – CJF.
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QUADRO RESUMO DAS RETENÇÕES
Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas a serem aplicados sobre a NF
Título

VARIAÇÃO RAT AJUSTADO 0,50% A 6,00%
EMPRESAS

Grupo A
SUBMÓDULO 2.2 - DA IN 05/2017:
RAT:

Mínimo
34,3%
0,50%

Máximo
39,80%
6,00%

13º salário
1/3 Constitucional
Subtotal
Incidência do Grupo A (*)
Multa do FGTS
Encargos a contingenciar
Taxa da conta-corrente (inciso III
artigo 2º IN) (**)
Total a contingenciar

9,09
3,03
12,12
4,16
4,36
20,46

9,09
3,03
12,12
4,82
4,36
21,30

SIMPLES
Mínimo
28,50%
0,50%
9,09
3,03
12,12
3,45
4,36
19,93

Máximo
34,00%
6,00%
9,09
3,03
12,12
4,12
4,36
20,60

(*) A incidência recai sobre as verbas de 13º salário e 1/3 constitucional, variando de acordo com o RAT Ajustado da empresa.
(**) Caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsão de desconto da taxa de abertura e manutenção diretamente na
conta-corrente vinculada, esse valor deverá ser retido da fatura e devolvido à conta vinculada, nos termos do inciso VIII do artigo 17 da
Resolução CNJ n. 169/2013.

14. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
14.1. Será admitida a repactuação de preços, observando-se o interregno mínimo de 01 (um) ano
contado da data dos orçamentos as quais a proposta de referir, conforme dispõe o art. 5º do Decreto nº
2.271/97;
14.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir da data limite para apresentação
das propostas constante do instrumento convocatório, quando se tratar dos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, ou a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando se tratar da variação
dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos;
14.3. Fica estabelecido, para efeito de negociação da repactuação, o percentual definido em acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da
proposta, celebrado pelo sindicado representante da CONTRATADA, atividade preponderante, e/ou dos
profissionais, se categorias diferenciadas;
14.4. Havendo omissão quanto ao percentual de reajuste no acordo, convenção ou dissídio coletivo
de trabalho, o reajuste será realizado com base em pesquisa salarial no mercado, não podendo haver
redução de salários;
14.5. A CONTRATADA deverá indicar o Sindicato e a data base de cada categoria, observando o
subitem abaixo;
14.6. No caso de categorias que não possuam Sindicatos ou conselhos de classe instituídos com
convenções, homologadas no Ministério do Trabalho, cabe a CONTRATADA a demonstração da variação
do salário de seus empregados, bem como a inclusão dos mesmos em Acordo Coletivo da própria
CONTRATANTE, garantindo assim seus direitos e deveres frente ao empregador;
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14.7. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios e
convenções coletivas das categorias envolvidas;
14.8. As repactuações dependem de requerimento da CONTRATADA, cabendo à CONTRATADA
efetuar o cálculo da repactuação e apresentar em ocasião própria as planilhas e demais documentações
consideradas necessárias pela CONTRATANTE, sendo vedada nesta ocasião, a inclusão de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;
14.9. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 01 (um) ano será contado a partir
da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida;
14.10. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, será objeto de preclusão com a assinatura do termo aditivo da prorrogação contratual ou com
o encerramento do contrato;
14.11. Sem prejuízo da repactuação, poderá ser concedido reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, com base no disposto art. 65 da Lei nº 8.666/93.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA, nos casos de atraso injustificado assim considerado pela Administração, de
inexecução parcial ou ainda de inexecução total da obrigação, ficará sujeita, com fundamento no art. 7º
da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa percentual sobre o valor mensal estimado do contrato conforme tabela a seguir:
ITEM
1
2

3

4
5

6

7

DESCRIÇÃO
retardar injustificadamente o início da execução do
contrato
retirar profissional do posto de trabalho durante o
expediente diário, sem previa anuência da
CONTRATANTE
permitir a presença de profissional alocado no
posto de trabalho sem uniforme, mal apresentado,
com uniforme sujo ou sem portar o crachá
atrasar a entrega do uniforme na data avençada.
Aplicada por profissional alocado e por dia de
atraso
deixar de registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade dos seus profissionais
não substituir, no prazo de 2 dias após a
notificação, o profissional que apresente conduta
prejudicial, inconveniente ou cujo desempenho seja
insuficiente, ou não adequar o profissional à sua
especialidade
atrasar salários, inclusive férias e 13º salário, valetransporte e/ou vale refeição dos profissionais
alocados, nas datas avençadas

MULTA
0,5% por dia de atraso,
limitada a 05 dias
0,5% por profissional e por
hora, limitada a carga horária
diária do posto de trabalho
0,5% por
profissional e por ocorrência
0,5% por profissional e por dia
de atraso, limitada a 05 dias
0,5% por profissional e por dia,
limitada a 05 dias
0,5% por profissional e por dia
de atraso, limitada a 05 dias

0,5% por ocorrência e por dia
de atraso, limitada a 05 dias
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

deixar de efetuar o recolhimento das contribuições
0,5% por dia de atraso,
previdenciárias e para o FGTS
limitada a 05 dias
deixar de substituir profissionais faltosos ou 0,5% por profissional e por dia,
substituí-los por categoria diversa a do substituído
limitada a 05 dias
deixar de atender solicitação formal ou executar 0,5% por ocorrência e por dia,
serviço determinado pela fiscalização
limitada a 05 dias
deixar de entregar o comprovante da prestação da
0,5% por dia, limitada a 05 dias
garantia contratual
atrasar injustificadamente a abertura da conta 0,5% por dia de atraso,
depósito vinculada
limitada a 05 dias
deixar de atender os prazos estabelecidos pela 0,5% por ocorrência e por dia,
Administração para apresentação de documentos
limitada a 05 dias
suspender ou interromper os serviços contratados,
2% por posto de trabalho
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito
permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequência letal
2% por ocorrência
nas dependências da CONTRATANTE
Em caso de inexecução parcial da obrigação
5% sobre o valor global do
assumida
período vigente
10% sobre o valor global
em caso de inexecução total da obrigação assumida
contratado
em caso de ocorrência não prevista nos itens
referentes às multas acima mencionadas, caso não
1% por dia, limitada a 05 dias
sejam cumpridos quaisquer dos itens do Contrato e
seus anexos

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois);
d) descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
cominações legais;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.2. O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, será descontado de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA ou recolhidos por G.R.U. (Guia de
Recolhimento da União) no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação, sob pena de cobrança
judicial;
15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas, cumulativamente ou
não, à pena de multa;
15.4. As penalidades previstas nas alíneas “d” e “e” acima também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar
ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar
com a Administração;
15.5. A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis;
15.6. A aplicação das sanções relacionadas nesta Cláusula será precedida de processo administrativo
mediante o qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa;
15.7. Os responsáveis pela CONTRATADA sujeitam-se à aplicação das penas de detenção e multa, caso
incorram nos crimes previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93;
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15.8. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, a critério da
autoridade competente, e as justificativas deverão ser feitas por escrito e em formulário timbrado da
CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e comprováveis, e desde que formuladas conforme
previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;
15.9. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados neste Termo de Referência, no
Contrato e seus anexos, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento destes, ficando a
critério da CONTRATANTE a sua aceitação ou não;
15.10. A inadimplência da CONTRATADA às cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato
assegura à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93;
15.11. O contrato poderá ser rescindido, ainda, amigável ou judicialmente, consoante o disposto no
art. 79, incisos II e III da Lei nº 8.666/93.
16. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
Em face das características dos serviços a serem prestados e a complexidade que envolve o seu
acompanhamento, a adjudicação do objeto deverá ocorrer de forma global, a uma só empresa.

17. DO VALOR ESTIMATIVO
O valor estimado para contratação será apurado em pesquisa de preços no mercado atual que será
realizada pela Seção de Compras e Licitações.
Boa Vista, 29 de agosto de 2017

Elisangela Bermeo de Souza
Supervisora da SEBES
Fiscal técnica

Leotávia Helena Fraxe de Queiroz
Fiscal Administrativa
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I
DISCRIMINAÇÃO DO QUANTITAVO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM
1
2
3
4

CATEGORIA
PROFISSONAL

POSTO

SALÁRIO
(R$)

MÉDICO (10h)
01
ODONTOLOGO (20h)
01
PSICÓLOGO (10h)
01
AUXILIAR EM SAÚDE
01
BUCAL (ASB) – (30h)
CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)

*ADICIONAL
INSALUBRIDADE
PERICULOSIDADE
20%
20%
20%

REMUNERAÇÃO
MENSAL (R$)

20%

* Adicional de insalubridade, grau médio, conforme estabelecido no Art. 193, da CLT c/c Anexo N. 14, da Norma
Regulamentadora - NR15 – AGENTES BIOLÓGICOS.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇOS
PROCESSO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A

Data de apresentação da proposta

B

Município (UF)

C

Ano acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tipo do serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar
(em função da unidade de
medida)
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II-A

1
2
3
4
5

MÃO DE OBRA
Mão de obra Vinculada à Execução Contratual
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra
Tipo de serviço
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da remuneração
A
Salário-base
B
Adicional de periculosidade
C
Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E
Hora de hora noturna reduzida
F
Adicional de hora extra no feriado trabalhado
G Outros (especificar)
TOTAL

VALOR (R$)

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 – 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS
A 13º salário
B Adicional de férias
TOTAL

VALOR (R$)

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
GPS, FGTSe outras contribuições
%
VALOR (R$)
A
INSS
20,00%
B
Salário educação
2,50%
C
SAT
D SESC ou SESI
1,50%
E
SENAI - SENAC
1,00%
F
SEBRAE
0,60%
G INCRA
0,20%
H FGTS
8,00%
TOTAL

36,80%
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Submódulo 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
A
Transporte
B
Auxílio alimentação/ refeição
C
Assistência médica e familiar
D Outros (especificar)
TOTAL

VALOR (R$)

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Encargos e benefícios
2.1
2.2
2.3

VALOR (R$)

13º salário e adicional de férias
GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios mensais e diários
TOTAL

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
Provisão para rescisão
A
Aviso prévio indenizado
B
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado
C
Multa do FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado
D
Aviso prévio trabalhado
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio
E
trabalhado
F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio trabalhado
TOTAL
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 : AUSÊNCIAS LEGAIS
Ausências legais
A
Férias
B
Ausências legais
C
Licença-Paternidade
D Ausência por acidente de trabalho
E
Afastamento maternidade
F
Outros (especificar)
TOTAL
Submódulo 4.2: INTRAJORNADA
Intrajornada
A
Intervalo para repouso ou alimentação
TOTAL

VALOR (R$)

VALOR (R$)
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QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Custo do profissional ausente
4.1
4.2

VALOR (R$)

Ausências legais
Intrajornada
TOTAL

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
Insumos diversos
A Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D Outros (especificar)

VALOR (R$)

TOTAL
MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos indiretos, tributo e lucro
A Custos Indiretos
B
Tributos
B.1 Tributos Federais (especificar)
- PIS
- COFINS
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
C
Lucro
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

%
8,65%
0,65%
3,00%
5,00%

VALOR (R$)
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II-B
QUADRO RESUMO DOS CUSTOS POR EMPREGADO
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR
EMPREGADO)
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
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

VALOR (R$)

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II-C
QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Valor
Qtde de
Valor
Qtde de
proposto por empregado por
proposto
Tipo de serviço (A)
postos
empregado
posto
por posto
(E)
(B)
(C)
(D) = (B x C)
I
Médico
1
1
II
Odontólogo
1
1
III
Psicólogo
1
1
Auxiliar de saúde
IV
1
1
bucal
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + IV)

Valor total
do serviço
(F) = (D x E)

Observação: O licitante deverá atentar para as instruções, cálculos, fundamentos legais e jurisprudências constantes Nota
Técnica 001/13 do Conselho da Justiça Federal, assim como a Instrução Normativa n. 001/2016 do Conselho da Justiça
Federal. Na elaboração das informações abaixo seguimos, na sua maioria, a referida Nota e a IN CJF 001/2016.
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II-D
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Valor da proposta por unidade de medida
Valor mensal do serviço
Valor global da proposta (valor mensal do serviço multuplicado pelo número
de meses do contrato)
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO III
MEMÓRIA DE CÁLCULO UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DAS
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
- SALÁRIO - O valor da remuneração constantes das planilhas será baseado no piso salarial das
categorias envolvidas, fixados por acordos, convenções, dissídios ou sentenças coletivas das categorias
envolvidas;
- ADICIONAL INSALUBRIDADE – Foi considerado no grau médio, 20%, conforme NR 15 do MTE, Anexo
14 – profissionais sujeitos à exposição de agentes biológicos.
Observar que os adicionais de periculosidade, insalubridade e demais deverão cumprir as leis normas
trabalhistas e os Acordos, Convenções ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo das Categorias
Profissionais.
* Os dados complementares da composição dos custos referentes à mão de obra serão individualizados
quando do preenchimento das planilhas referentes a cada categoria profissional considerando o valor
mensal de cada empregado.
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
– AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Deverá estar estabelecido em acordo, convenção, dissídio ou sentença
coletiva das categorias envolvidas para média de 22 dias úteis por mês.
- VALE TRANSPORTE - Deverá ser fornecido antecipadamente considerando a média de 22 dias úteis por
mês e observando a carga horária de cada categoria.
O valor deverá ser baseado no preço da passagem do transporte coletivo de Boa Vista/RR, conforme
norma Municipal.
A Dedução legal do vale-transporte deve ser calculada nos termos do Decreto nº 95.247/87 que
regulamenta a lei do vale transporte (6% x Salário-Base)
INSUMOS DIVERSOS – (Deverá ser apresentada obrigatoriamente a memória de cálculo por item)
- UNIFORME - O valor será definido com base em pesquisa de mercado e inclui todos os itens que
compõem o uniforme do empregado.
Deve ser fornecido, sem custo para o empregado, semestralmente, nas quantidades e especificações
contidas neste Termo de Referência.
ENCARGOS SOCIAIS
- Os encargos sociais incidem sobre o montante da remuneração (salário base e adicional). O percentual
considerado foi 76,78% - ANEXO II, calculado com base na legislação trabalhista e orientações do
Manual de Orientação para preenchimento da planilha de custo e formação de preços da Secretaria de
Logística do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, IN 01/2016 e Nota Técnica 01/2013.
- Os percentuais dos encargos previdenciários, FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos
pela legislação vigente e correspondem às às obrigações que incidem diretamente sobre a folha de
pagamento.
- O SAT a depender do grau de risco do serviço irá vaiar entre 1% a 3%, dependendo do grau: leve médio
e grave.
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O percentual do RAT será definido conforme o enquadramento da licitante no código CNAE, relativo à
atividade preponderante da empresa.
A RESOLUÇÃO nº 169 do CNJ, alterada pela RESOLUÇÃO 183 do mesmo órgão, em razão da
responsabilidade subsidiária dos Tribunais, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela
empresa CONTRATADA para prestar serviços terceirizados de forma contínua, determina a glosa de
alguns encargos trabalhistas (13º salário, férias e abono de férias, incidência dos encargos
previdenciários e FGTS sobre esses e multa do FGTS), do valor mensal do contrato, por ocasião do
pagamento da fatura à CONTRATADA, e seu depósito em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentação, aberta em nome da empresa em um banco público.
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
O campo FÉRIAS não deverá conter valores, haja vista não haverá reposição de profissionais
terceirizados quando em gozo de férias regulamentares. Propô-se a concessão de férias coincidindo
parcialmente com o período de recesso forense (20/12 a 06/01), uma vez que os serviços serão
suspensos no período, desonerando a administração nos demais período do ano.
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
- CUSTOS INDIRETOS - São os gastos da licitante com sua estrutura administrativa, organizacional e
gerenciamento de seus contratos, tais como funcionamento e manutenção da sede, pessoal
administrativo, material e equipamentos de escritório, supervisão de serviços, seguros.
Os custos indiretos são calculados mediante incidência daqueles percentuais. sobre o somatório
benefícios mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas.
- TRIBUTOS – São os valores relativos ao recolhimento de impostos e contribuições incidentes sobre o
faturamento, conforme estabelecido peta legislação vigente.
Os tributos descontados por ocasião do pagamento da nota fiscal são: Imposto de Renda, CSLL, COFINS,
PIS/PASEP e o ISSQN.
O IRPF e a CSSL não comporão a Planilha de Custo e Formação de Preço, em razão de decisão do TCU
(Acórdão nº 950/2007), que entendeu que a inclusão dos mesmos constitui acréscimo disfarçado da
margem de lucro prevista.
O licitante deve observar sua opção pelo SIMPLES e qual o tipo de regime de apuração (incidência
cumulativa ou não cumulativa) e apresentar os cálculos/percentuais de acordo com cada caso.
- LUCRO - é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência
percentual sobre a remuneração, benefícios mensais e diários, insumos, encargos sociais e
trabalhistas e custos indiretos.
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TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À
Seção Judiciária de Roraima
Pregão nº _____/2017

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº _____/2017, que eu
________________ portador(a) do RG nº _____, CPF nº _____, CRA nº _____, responsável técnico da
empresa __________, estabelecida no endereço _________, como seu representante legal para os fins
da presente declaração, compareci perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região – Seção Judiciária
de Roraima e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em referência,
tomando plena ciência das condições e graus de dificuldades existentes.
Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsável Técnico da empresa)

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2017

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS MÉDICA, ODONTOLÓGICA E
PSICOLÓGICA CELEBRADO ENTRE A UNIÃO ATRAVÉS DA
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA
DE RORAIMA E A EMPRESA ______.

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e quinze, a UNIÃO, através da JUSTIÇA FEDERAL DE
1ª INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 3999 –
Canarinho, Boa Vista/ RR, CEP 69306-545, CNPJ nº 05.438.430/0001-03, neste ato representada pelo
Juiz Federal – Diretor do Foro Diego Leonardo Andrade de Oliveira, CPF nº 002.011.183-51, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/PRESI/ASMAG nº 354, de 09/02/2015, do Presidente do
TRF da 1a Região doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ______, inscrita no CNPJ sob n°
_______, com endereço na ______, neste ato representada por ______ CPF nº _______, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços especializados nas
áreas médica, odontológica e psicológica para a Justiça Federal em Belo Horizonte, observado o disposto
no Processo/SEI nº _____, Pregão Eletrônico nº _____ e seus Anexos, Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02,
Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 6.204/07,
Resolução CNJ nº 169/13, e suas alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 183/13, Instrução
Normativa CJF nº 001/16 e IN nº 05/2017-SLTI/MPOG, e observando ainda as condições indicadas a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: integram este instrumento o edital do
Pregão Eletrônico nº _____ e seus anexos, a proposta atualizada da contratada e todos os documentos
exigidos durante a licitação realizada nos autos do Processo/SEI nº ____, em regime de execução
indireta, adjudicação global e tipo menor preço.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços
especializados nas áreas médica, odontológica e psicológica destinados ao atendimento de magistrados,
e servidores da Seção Judiciária de Roraima, incluindo seus dependentes, conforme o Termo de
Referência e seus anexos, observando o quantitativo abaixo:

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

QUANTITATIVO

MÉDICO

10h

01

ODONTÓLOGO

20h

01

PSICÓLOGO

10h

01

AUX. EM SAÚDE BUCAL - ASB

30h

01

CATEGORIA

TOTAL

04
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Parágrafo único: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA de segunda a sexta-feira, na sede da
Seção Judiciária de Roraima, no horário das 08h00min às 19h00min horas em turnos a serem definidos
pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A contratante obriga-se a:
a)
Designar a comissão de acompanhamento e fiscalização do contrato, cuja atuação não
excluirá, nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades e, na
ocorrência destas, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE;
b)
Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações
pactuadas;
c)
Assegurar o livre acesso às suas dependências dos empregados da CONTRATADA, para a
execução dos serviços, respeitadas as normas internas de segurança;
d)
Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por intermédio de pessoa por ela
credenciada;
e)
Informar a CONTRATADA das normas e procedimentos de acesso às instalações onde os
serviços serão prestados e as eventuais alterações introduzidas em tais preceitos;
f)Controlar juntamente com o Fiscal Técnico os horários e freqüência dos profissionais envolvidos
na prestação dos serviços, utilizando os dados registrados no controle de ponto da CONTRATADA;
g)
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos
serviços contratados, assim como determinar as providências necessárias à regularização das falhas
verificadas;
h)
Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais dos empregados
alocados pela CONTRATADA, inclusive dos substitutos, com vistas a certificar-se do cumprimento dessa
obrigação, mormente no que tange à jornada de trabalho, ao salário e suas atualizações e de todos os
demais fatos relacionados ao vínculo empregatício dos prestadores de serviços com a CONTRATADA;
i) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas durante a
prestação dos serviços;
j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
relacionados com o objeto pactuado;
k)
Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação
que ensejaram sua contratação;
l) Promover, por intermédio da comissão designada para fiscalizar e acompanhar a execução do
contrato, o recebimento do objeto, caso não haja qualquer impedimento para isso;
m)
Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as
razões da sua não adequação aos termos contratuais;
n)
Pagar, atendidas as exigências legais e as condições contratuais, os valores
correspondentes à prestação dos serviços, assim como efetuar as devidas retenções nos percentuais e
nos prazos previstos em lei;
o)
Não permitir que terceiros, estranhos à relação contratual, executem os serviços
contratados;
p)
Solicitar aos empregados da CONTRATADA, por intermédio da comissão designada para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que verifiquem se as contribuições para a Previdência
Social estão sendo recolhidas em seus nomes, e que estes apresentem os extratos individuais das contas
vinculadas do FGTS, com o objetivo de verificar a realização dos respectivos depósitos pela
CONTRATADA;
q)
Exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA, a comprovação de regularidade com os
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débitos previdenciários, com o FGTS, com os tributos federais etc., caso esses documentos não estejam
regularizados perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A contratada obriga-se a:
a)
Iniciar os serviços impreterivelmente no dia determinado pela CONTRATANTE;
b)
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação dos
serviços. Caso não possua, deve providenciar a instalação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da vigência do contrato;
c)
Submeter previamente à aprovação da CONTRATANTE os profissionais que executarão
os serviços, que serão entrevistados pela comissão designada para acompanhar e fiscalizar a execução
do contrato, para análise do perfil de cada profissional, haja vista os requisitos e atribuições
profissionais exigidos neste Termo de Referência;
d)
A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
que antecederem a entrevista, cópia autenticada do diploma ou de curso de formação e do
comprovante de registro no Conselho de Classe da categoria, além do curriculum vitae do profissional a
ser entrevistado;
e)
As entrevistas deverão ser agendadas junto a SEBES, por meio do telefone (95) 21214216, ou pelo endereço eletrônico sebes.rr@trf1.jus.br;
f)Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão quanto em toda a
vigência do contrato de trabalho, os exames médicos periódicos dos profissionais alocados, mantendo
os respectivos comprovantes à disposição para verificação pelos órgãos fiscalizadores;
g)
Apresentar comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
h)
Comprovar, a qualquer tempo, perante a CONTRATANTE, o vínculo empregatício dos
profissionais alocados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social,
devidamente anotadas e atualizadas, ou de outro instrumento legal, bem como o pagamento de
salários, mediante apresentação de contracheques, recibos ou de outro documento comprobatório
admitido em lei;
i) Indicar, formalmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato,
preposto para representá-la junto à CONTRANTANTE, com competência para manter entendimentos e
receber/transmitir comunicações;
j) Cumprir as instruções complementares da fiscalização da CONTRATANTE quanto à execução e
horário dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios da CONTRATANTE;
k)
Os empregados deverão portar, dentro das instalações da CONTRATANTE, crachás de
identificação;
l) Manter rigorosamente o número de profissionais alocados dentro das atribuições específicas de
cada especialidade, para o efetivo cumprimento da prestação dos serviços;
m)
Informar o Supervisor da SEBES e Fiscal Técnico do contrato, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, o período de férias dos profissionais alocados, indicando seus substitutos,
observando os requisitos necessários para contratação;
n)
Enviar à CONTRATANTE cópia dos avisos de férias dos empregados que lhe prestarem
serviços, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência do início da fruição, observando o artigo 135 da
CLT, que dispõe que a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.
o)
O serviço deverá ser prestado sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, greve, falta e demissão de empregados, cabendo exclusivamente à CONTRATADA a
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responsabilidade pelo cumprimento da carga horária e substituição de seus empregados. No caso de
ausência do profissional em qualquer posto de trabalho, será descontado do faturamento mensal o
valor correspondente, considerando-se o valor da hora de trabalho;
p)
Na hipótese de interrupção dos serviços por qualquer um dos motivos, mencionados, a
CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro dia útil subsequente à notificação da CONTRATANTE,
substituto com as mesmas qualificações ou superiores às do substituído;
q)
Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias depois de notificado, sem qualquer ônus
para a CONTRATANTE, independente de justificativa por parte desta, qualquer profissional, de forma a
adequá-lo à sua especialidade, bem como aquele cuja permanência, atuação ou comportamento seja
julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços,
sempre que exigido;
r)
Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato,
comprovação da garantia, correspondente ao percentual de 5% sobre o valor anual do contrato, para
cobertura de sinistros com prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas punitivas
aplicadas à CONTRATADA, prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato e obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas e verificadas
durante a execução do contrato;
s)
Providenciar, em até 20 dias após a assinatura do contrato, a abertura e movimentação
da conta depósito vinculada, autorizando mediante termo que a SJRR tenha acesso aos saldos e
extratos, e vinculando a movimentação dos valores depositados à autorização da CONTRATANTE, em
consonância com o disposto no parágrafo único, do art. 1º c/c art. 3º, ambos da Resolução CNJ nº 169,
de 31/1/2013, alterada pela Resolução CNJ nº 183, de 24/10/2013;
t)
Proporcionar todos os meios, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar do
início da prestação dos serviços, seus empregados colocados à disposição da CONTRATANTE, obtenham
o cartão-cidadão ou outro equivalente, expedido por órgão/entidade federal competente, que
possibilite a consulta a benefícios sociais e seu recebimento;
u)
Proporcionar todos os meios, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar do
início da prestação dos serviços, seus empregados colocados à disposição da CONTRATANTE, objeto
obtenham senha junto ao INSS para possibilitar-lhes o acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias
pela internet;
v)
Proporcionar todos os meios para que seus empregados obtenham, sempre que
solicitado pela fiscalização da CONTRATANTE, os extratos dos recolhimentos das contribuições para a
Previdência Social e o FGTS;
w)
Responsabilizar-se em relação aos profissionais contratados por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transporte, se for o caso, outras despesas que porventura venham a
ser criadas e exigidas pelo Governo;
x)
Efetuar o pagamento de salários até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, mediante depósito em conta salário dos empregados em instituição bancária do
local da prestação dos serviços;
y)
Realizar o pagamento de férias e 13º salário aos empregados, dentro dos prazos
previstos em lei;
z)
Fornecer contracheque a cada profissional alocado em até 02 (dois) dias anteriores ao
da realização do pagamento, discriminando todas as parcelas componentes da remuneração, com seus
respectivos valores, nome, categoria profissional, dentre outras informações;
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aa)
Credenciar junto à CONTRATANTE empregado do seu quadro administrativo para, em
dias definidos e em horário que não comprometa a execução dos serviços, proceder à distribuição de
contracheques, vales-transporte, vales-alimentação/ refeição e cumprir outras obrigações da
CONTRATADA, bem como esclarecer e tomar imediatas providências quanto a dúvidas e solicitações dos
profissionais alocados e da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente ao objeto do contrato;
bb)
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;
cc)
Apresentar, juntamente com a nota fiscal, relatório técnico mensal com a indicação de
todos os serviços executados no período;
dd)
Realizar controle de frequência, podendo instalar controladores eletrônicos biométricos
de frequência de seus empregados, permitindo a CONTRATANTE o acesso a esses dados;
ee)
Encaminhar juntamente com as faturas mensais os relatórios de frequências dos
profissionais alocados no mês em referência. Os relatórios deverão conter todas as informações
relacionadas às alterações processadas na folha de ponto e de pagamento, tais como: substituições,
licenças, folgas, admissões, demissões e qualquer outra ocorrência;
ff)
Apresentar, anualmente, à CONTRATANTE, Certidão Negativa Criminal de todos seus
empregados;
gg)
Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que os profissionais alocados utilizem, conforme o caso, equipamentos de proteção
individual (EPI), e cumpram todas as normas sobre medicina, segurança e higiene do trabalho;
hh)
Ser responsável por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem
direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos;
ii)
Ser responsável por todos os serviços prestados e previstos neste documento, bem
como pelos danos causados pelos profissionais diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
da sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
jj)
Indenizar a CONTRATANTE e/ou terceiros prejudicados por quaisquer danos causados
pelos profissionais alocados e/ou preposto, ou decorrente de ação ou omissão, por culpa ou dolo, a
bens móveis ou imóveis, decorrentes de execução inadequada dos serviços, mesmo que praticados
involuntariamente, autorizando-a, desde já, a descontar o valor correspondente aos prejuízos causados,
no primeiro pagamento subsequente à ocorrência, podendo, entretanto, conforme o caso e a critério da
CONTRATANTE, optar pela reparação dos danos;
kk)
É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à
Justiça Federal de Primeiro Grau no estado de Roraima, conforme disposto no art. 3º, da Resolução nº.
07/2005, com redação dada pela Resolução nº. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de Justiça,
estando a CONTRATADA ciente de tal vedação;
ll)
É expressamente vedado à CONTRATADA subcontratar, transferir ou ceder a terceiros
as obrigações assumidas contratualmente, sob pena de incursão nas sanções previstas nos artigos 77 a
80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.648,
de 27 de maio de 1998;
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mm)
Caso haja a necessidade de afastamento para participação em cursos de capacitação
para o posto de Médico e Odontólogo, poderá a Justiça Federal de Roraima autorizar a fazê-lo, desde
que respeitadas as seguintes condições:
mm.1 O interessado deverá encaminhar requerimento ao Diretor do Foro, com
antecedência mínima de dois dias antes do início do curso, do qual deve constar a
data e o horário de reposição;
mm.2 A carga horária deverá ser compensada no prazo máximo de 30 dias, a contar da
ausência;
mm.3 Os afastamentos tratados neste item limitam-se a 5 (cinco) dias por ano civil.
nn)
Ao final do contrato a CONTRATADA se compromete a promover a transição contratual
com a transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas na prestação dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Os serviços descritos neste Termo de
Referência serão acompanhados e fiscalizados por uma comissão designada pela Administração,
formada pelo Gestor de Contrato, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
contratual, nos aspectos administrativos/documental e pelo Fiscal Técnico, responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos serviços objeto do contrato;
§ 1º: A CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio das atividades e sempre que houver admissão de
novos empregados, os seguintes documentos:
a)
Relação dos empregados a serem alocados nos respectivos postos de trabalho, inclusive
substitutos, acompanhada da documentação a ser indicada pela comissão de fiscalização, com
juntamente com dados indispensáveis à sua identificação, contendo nome completo, cargo, função,
horário do posto de trabalho, RG, CPF, endereços e telefones;
b)
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, devidamente anotadas pela
CONTRATADA, dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;
c)
Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços;
d)
Comprovação da qualificação exigida para o cargo, conforme o caso;
e)
Termo de opção do auxílio transporte;
f)Antecedentes cíveis e criminais da Justiça Federal e Estadual;
g)
Termo de entrega de uniforme e equipamentos de proteção;
h)
Outros documentos exigidos neste termo ou no contrato, em razão da natureza dos
serviços prestados.
§ 2º: Quando solicitado pela Administração a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo de 15
(quinze) dias, a entrega dos seguintes documentos:
a) Protocolo de encaminhamento das informações sociais - Conectividade Social e arquivo
SEFIP;
b) Comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS/SEFIP) e da Previdência Social - (GPS/INSS);
c) Extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a seu critério;
d) Carteiras de Trabalho e Previdência Social para verificação das anotações obrigatórias;
e) Folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços em que conste
como tomador a Seção Judiciária de Roraima;

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

f) Contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços, ou
ainda, comprovação dos respectivos depósitos bancários;
g) Comprovante de entrega do auxílio alimentação, vale transporte ou outro benefíccio
suplementar, a que esteja obrigada a CONTRATADA, nos termos da lei ou convenção ou acordo coletivo,
referente a qualquer mês da prestação dos serviços;
h) Comprovante de realização de eventuais cursos ou treinamentos e reciclagem exigidos
em lei ou pelo contrato;
i) Exames médicos periódicos dos empregados que prestam serviço, nos termos da lei;
j) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária
da CONTRATADA.
§ 3º: Por ocasião da extinção ou rescisão do contrato, a CONTRATADA deverá, no prazo de 30 (trinta)
dias, após o último mês da prestação dos serviços, apresentar os seguintes documentos:
a)
Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores do serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b)
Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;
c)
Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
d)
Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
§ 4º: No caso de rescisão contratual, a Administração verificará o pagamento pela CONTRATADA das
verbas rescisórias trabalhistas ou a comprovação de que seus empregados foram realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem a interrupção do contrato de trabalho;
§ 5º: Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias ou a realocação de seus
empregados, a Administração deverá reter a garantia prestada e os valores relativos a faturas
pendentes, podendo utilizá-las para pagamento direto aos trabalhadores em caso de não pagamento
pela CONTRATADA;
§ 6º: Havendo indícios de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias ou na
contribuição para o FGTS, a Administração deverá oficiar aos Ministérios do Trabalho e Emprego, da
Previdência Social e à Receita Federal do Brasil, comunicando sobre as irregularidades;
§ 7º: Será considerada falta grave, 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, vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias e da declaração de impedimento para licitar
e contratar com a União, previstas em contrato;
§ 8º: A administração concederá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por mais 05 (cinco), a
critério da administração, 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 da empresa de corrigir a situação;
§ 9º: A CONTRATANTE fica autorizada a fazer o desconto nas faturas e realizar o pagamento dos salários
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como o recolhimento das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não forem adimplidos. Não sendo possível a realização
dos pagamentos pela Administração CONTRATANTE, esses valores retidos cautelarmente serão
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depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente para
pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS;
§ 10: Os documentos solicitados pela CONTRATANTE em qualquer hipótese poderão ser entregues em
original ou em processo de cópias autenticadas, ou ainda em processo de cópias simples acompanhadas
de seus originais para conferência por servidor da Administração;
§ 11: Durante a vigência do contrato a Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar
documentos relativos ao cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e
contratuais que deverão ser apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA: DOS UNIFORMES: A CONTRATADA deverá fornecer, semestralmente, a cada um dos
empregados alocados 01 (um) jaleco, manga curta, abertura frontal com botões, abertura atrás de
aproximadamente 20 cm, com três bolsos, sendo dois laterais inferiores e um do lado superior
esquerdo, tecido oxford, ou de qualidade superior, cor branca, confeccionados sob medida e bordados
com a descrição da profissão acima do bolso superior esquerdo, estando sujeitos a aprovação da
CONTRATANTE;
§ 1º: Os uniformes deverão ser distribuídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
assinatura do contrato, resguardado o direito de a CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a
substituição daqueles que não atenderem às condições mínimas de apresentação;
§ 2º: A substituição aludida no item anterior deverá ser efetuada no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da notificação da CONTRATANTE;
§ 3º: No caso de gestantes deverão ser fornecidos jalecos apropriados, e substituídos, quando for o
caso, por outros de medidas adequadas, independentemente da periodicidade estabelecida no item
“p”;
§ 4º: Os uniformes deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, seguindo o
padrão de boa qualidade e de apresentação exigidos pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
providenciar as devidas adaptações quando necessárias;
§ 5º: A entrega aos profissionais alocados deverá ser mediante recibo individualizado, cujas cópias,
devidamente acompanhadas dos originais para conferência, deverão ser enviadas à comissão designada
para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
§ 6º: O recibo de que trata o item anterior deverá conter a especificação de cada peça recebida e seus
quantitativos, assinado e datado pelos profissionais alocados, no dia da efetiva entrega;
§ 7º: A distribuição deverá ser realizada em dia único para todos os profissionais alocados, não podendo
a CONTRATADA, em hipótese alguma, substituir a entrega de qualquer das peças por pecúnia.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação correrá à
conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal, Programa de Trabalho
_________ e Elemento de Despesa 3339037-01;
§ 1º: Foi emitida a Nota de Empenho nº ___________, em _____/_____/_____, no valor de R$
______________ (_____________________), para atender as despesas oriundas desta contratação;
§ 2º: Para os demais exercícios, o valor constará da Proposta Orçamentária da Justiça Federal,
destinados ao atendimento de despesas da mesma natureza.
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CLÁUSULA OITAVA - PREÇO: Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
mensalmente, a importância de R$ ____ (____), perfazendo o valor anual de R$____ (____), incluídas
todas as despesas ou encargos relativos ao fornecimento de todos os materiais, equipamentos, taxa de
administração, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, previdenciários e fiscais, dissídios da categoria,
prêmios de seguros, além de quaisquer outros decorrentes da execução deste Contrato.
CLÁUSULA NONA - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS: Será admitida a repactuação de preços, observandose o interregno mínimo de 01 (um) ano contado da data do orçamento ao qual a proposta de referir,
conforme dispõe o art. 54 da Instrução Normativa - MPOG 05/2017;
§ 1º: O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir da data limite para apresentação das
propostas constante do instrumento convocatório, quando se tratar dos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, ou a partir da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando se tratar da variação
dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos;
§ 2º: Fica estabelecido, para efeito de negociação da repactuação, o percentual definido em acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da
proposta, celebrado pelo sindicado representante da CONTRATADA, atividade preponderante, e/ou dos
profissionais, se categorias diferenciadas;
§ 3º: Havendo omissão quanto ao percentual de reajuste no acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho, o reajuste será realizado com base em pesquisa salarial no mercado, não podendo haver
redução de salários;
§ 4º: A CONTRATADA deverá indicar o Sindicato e a data base de cada categoria, observando o §5º
desta cláusula;
§ 5º: No caso de categorias que não possuam Sindicatos ou conselhos de classe instituídos com
convenções, homologadas no Ministério do Trabalho, cabe a CONTRATADA a demonstração da variação
do salário de seus empregados, bem como a inclusão dos mesmos em Acordo Coletivo da própria
CONTRATANTE, homologados em Roraima, garantindo assim seus direitos e deveres frente ao
empregador;
§ 6º: Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios e convenções coletivas
das categorias envolvidas;
§ 7º: As repactuações dependem de requerimento da CONTRATADA, cabendo à CONTRATADA efetuar o
cálculo da repactuação e apresentar em ocasião própria as planilhas e demais documentações
consideradas necessárias pela CONTRATANTE, sendo vedada nesta ocasião, a inclusão de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;
§ 8º: As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura do termo aditivo da prorrogação contratual ou
com o encerramento do contrato;
§ 9º: Sem prejuízo da repactuação, poderá ser concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
com base no disposto art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO: A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal
a partir do 1º dia útil subsequente ao mês em que ocorreu a prestação do serviço, acompanhada dos
seguintes documentos:
a)
folha de pagamento completa do mês de competência;
b)
contra cheques e comprovantes de depósito dos salários dos empregados;
c)
comprovante de entrega/pagamento do vale-transporte e auxílio alimentação;
d)
protocolo de encaminhamento das informações sociais - conectividade social, podendo
ser referente ao mês anterior de competência;
e)
comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(GRF/SEFIP) e da guia da Previdência Social (GPS), podendo estes últimos ser referentes ao mês anterior
ao mês de competência.
§ 1º: Além dos documentos elencados acima, a CONTRATADA ainda deverá apresentar junto com a nota
fiscal, os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

certidão de regularidade com a Seguridade Social;
certidão conjunta relativa aos tributos federais e divida ativa da União;
certidão de regularidade com o FGTS, e
certidão negativa de débitos trabalhistas

§ 2º: Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA será notificada para regularizá-la, no prazo de
(05) cinco dias;
§ 3º: O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços
foram executados, número de conta bancária, agência, número do contrato e nota de empenho;
§ 4º: Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa em função das obrigações contratatuais, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso,
quaisquer ônus para a CONTRATANTE;
§ 5º: Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos, por parte da CONTRATADA, importará
em prorrogação automática de seu vencimento, por período igual ao do atraso verificado, sem prejuízo
do pagamento do salário, férias, décimo-terceiro salário e cumprimento das demais obrigações
trabalhistas relacionadas a seus empregados;
§ 6º: Os serviços serão recebidos mensalmente pelo gestor técnico ou fiscal técnico do contrato em até
10 (dez) dias úteis, mediante atesto, contados da data do recebimento do documento de cobrança,
protocolizada no setor competente,
§ 7º: Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente declarada pela
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do atesto da nota fiscal/fatura pelo
gestor técnico do contrato;
§ 8º: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, será devido multa de 2% (dois porcento) e juros de mora de 0,33% (zero
vírgula trinta e três porcento) pro rata die, todos incidindo sobre o valor total da fatura, acompanhada
da respectiva correção monetária.
§ 9º: Para atualização dos valores em atraso, a que se refere o §8º desta cláusula, será adotado o IPCA,
divulgado pelo IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, até a data da efetiva quitação do débito.
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§10: A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;
§ 11: Os pagamentos estão sujeitos à retenção na fonte dos tributos de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO CONTINGENCIAMENTO: Os encargos sociais trabalhistas serão
contingenciados pelos percentuais indicados na tabela ao final, e incidirão sobre a remuneração mensal
dos profissionais alocados nos postos de trabalho, de acordo o disposto nas Resoluções nº 169/CNJ, de
31/01/2013 e nº 183, de 24/10/2013, regulamentadas, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau,
pela Instrução Normativa nº 001/2016 – CJF, de 20/01/2016;
§ 1º: O contingenciamento será feito, mensalmente, mediante depósito em conta depósito vinculada –
bloqueada para movimentação, cujo saldo será remunerado diariamente pelo índice da poupança ou
outro definido com a instituição financeira, recaindo a opção sempre pelo de maior rentabilidade;
§ 2º: A CONTRATADA deverá providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e
movimentação da conta corrente vinculada – bloqueado para movimentação em até 20 (vinte) dias a
contar da assinatura do contrato;
§ 3º: No prazo do parágrafo acima a CONTRATADA deverá autorizar mediante termo o acesso aos saldos
e extratos da referida conta, vinculando a movimentação dos valores depositados à autorização da
CONTRATANTE;
§ 4º: Nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2013 firmado entre a JUSTIÇA FEDERAL, por
meio do TRF 1ª Região e o Banco do Brasil, a abertura da conta deverá ser efetuada em agência do
Banco do Brasil localizada nesta capital;
§ 5º: Eventuais despesas com abertura e manutenção da conta depósito vinculada deverão ser
suportadas pela CONTRATADA e integrarão os custos com taxa de administração, constante da proposta
comercial da empresa;
§ 6º: Eventual saldo remanescente da conta depósito vinculada, relativo às rubricas contingenciadas,
somente poderá ser liberado à CONTRATADA após a comprovação de pagamento das verbas
trabalhistas a que se refere a Instrução Normativa nº 001/2016 – CJF;
§ 7º: O saldo deverá ser liberado à medida que ocorrerem os fatos geradores das rubricas
contingenciadas, observadas as disposições constantes do art. 12 da Instrução Normativa nº 001/2016 –
CJF;
§ 8º: Serão retidos integralmente pela Administração as parcela relativa às férias proporcionais e ao 13º
proporcional quando a prestação de serviços for igual ou superior a 15 (quinze) dias, conforme disposto
no art. 11 da Instrução Normativa nº 001/2016 – CJF.
QUADRO RESUMO DAS RETENÇÕES
Percentuais para contingenciamento de encargos trabalhistas a serem aplicados sobre a NF
Título
Grupo A
SUBMÓDULO 2.2 – DA IN
05/2017 MPOG: RAT:
13º salário

VARIAÇÃO RAT AJUSTADO 0,50% A 6,00%
EMPRESAS
Mínimo
34,3%
0,50%
9,09

Máximo
39,80%
6,00%
9,09

SIMPLES
Mínimo
28,50%
0,50%
9,09

Máximo
34,00%
6,00%
9,09
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1/3 Constitucional
Subtotal
Incidência do Grupo A (*)
Multa do FGTS
Encargos a contingenciar
Taxa da conta-corrente (inciso III
artigo 2º IN) (**)
Total a contingenciar

3,03
12,12
4,16
4,36
20,64

3,03
12,12
4,82
4,36
21,30

3,03
12,12
3,45
4,36
19,93

3,03
12,12
4,12
4,36
20,60

(*) A incidência recai sobre as verbas de 13º salário, férias e 1/3 constitucional, variando de acordo com o RAT Ajustado da
empresa.
(**) Caso o contrato firmado entre a empresa e o banco oficial tenha previsão de desconto da taxa de abertura e manutenção
diretamente na conta-corrente vinculada, esse valor deverá ser retido da fatura e devolvido à conta vinculada, nos termos do
inciso VIII do artigo 17 da Resolução CNJ n. 169/2013.

§ 9º: Para resgatar os recursos da conta depósito/vinculada - bloqueada para movimentação, a
CONTRATADA, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar a
CONTRATANTE de cálculo contendo a relação dos empregados favorecidos e os documentos
comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado os valores solicitados;
§ 10: Havendo erro ou falta da documentação acima discriminada a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, para regularizar a situação, circunstâncias estas que
interromperão os prazos estabelecidos;
§ 11: A autorização para resgate dos recursos será realizada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a
contar do recebimento definitivo da documentação solicitada.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA GARANTIA: Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste
contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a garantia com vinculação expressa a esta cláusula
contratual, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez)
dias úteis contados da assinatura deste contrato;
§ 1º: A Garantia será no valor de R$ _________ (________) correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato;
§ 2º: O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3
(três) meses após o termo final da vigência do contrato;
§ 3º: A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
a) multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
b) prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada
na execução do contrato;
c) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA.
d) renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de
apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei nº 10.406/2002).
§ 4º: No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a CONTRATADA deverá
efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 3991 – PAB – Justiça Federal, em conta
específica e com correção monetária, em favor da CONTRATANTE;
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§ 5º: Em casos de prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato a garantia deverá ser
renovada/endossada ou complementada, na mesma modalidade da anterior, no prazo de 10 (dez)
úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação nos casos em que ocorrer
apostilamento ao contrato;
§ 6º: O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;
§ 7º: No caso de penalidade imposta pelo CONTRATANTE, basta a apresentação da decisão final exarada
no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, na forma fixada pela CONTRATANTE, independentemente de anuência, autorização
ou manifestação da CONTRATADA;
§ 8º: Sancionado a CONTRATADA, caso este não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente
valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita;
§ 9º: Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados no
parágrafo 3º, obriga-se a CONTRATADA a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da notificação feita pela CONTRATANTE;
§ 10: Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos estipulados nos parágrafos anteriores para prestação,
renovação ou complementação da garantia, a CONTRATANTE poderá reter cautelarmente o valor da
garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação da garantia, sendo todo o ônus decorrente de
responsabilidade da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais cabíveis;
§ 11: Expirada a vigência do contrato e não havendo pendências quanto a sua execução, a CONTRATADA
deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação feita pela CONTRATANTE, solicitar a
devolução da garantia prestada quando da assinatura do contrato;
§ 12: Não havendo manifestação da CONTRATADA, no prazo previsto no parágrafo anterior, o gestor
comunicará o fato à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DIEFI, devendo as providências
seguintes ser deliberadas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, no período
de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, podendo ser prorrogado por igual período ou fração,
mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses,
incluídos os primeiros 12 (doze) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A CONTRATADA, nos casos de atraso
injustificado assim considerado pela Administração, de inexecução parcial ou ainda de inexecução total
da obrigação, ficará sujeita, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da
Lei nº 8.666/1993, e sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades:

ITEM
1
2

a)

advertência;

b)

multa percentual sobre o valor mensal estimado do contrato conforme tabela a seguir:
DESCRIÇÃO
retardar injustificadamente o início da execução do
contrato
retirar profissional do posto de trabalho durante o
expediente diário, sem previa anuência da
CONTRATANTE

MULTA
0,5% por dia de atraso, limitada a 05
dias
0,5% por profissional e por hora,
limitada a carga horária diária do
posto de trabalho
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permitir a presença de profissional alocado no posto
de trabalho sem uniforme, mal apresentado, com
uniforme sujo ou sem portar o crachá
atrasar a entrega do uniforme na data avençada.
Aplicada por profissional alocado e por dia de atraso
deixar de registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade dos seus profissionais
não substituir, no prazo de 48 horas após a
notificação, o profissional que apresente conduta
prejudicial, inconveniente ou cujo desempenho seja
insuficiente, ou não adequar o profissional à sua
especialidade
atrasar salários, inclusive férias e 13º salário, valetransporte e/ou vale refeição dos profissionais
alocados, nas datas avençadas
deixar de efetuar o recolhimento das contribuições
previdenciárias e para o FGTS
deixar de substituir profissionais faltosos ou substituílos por categoria diversa a do substituído
deixar de atender solicitação formal ou executar
serviço determinado pela fiscalização
deixar de entregar o comprovante da prestação da
garantia contratual
atrasar injustificadamente a abertura da conta
depósito vinculada
deixar de atender os prazos estabelecidos pela
Administração para apresentação de documentos
suspender ou interromper os serviços contratados,
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito
permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou conseqüência letal nas
dependências da CONTRATANTE

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

em caso de inexecução parcial da obrigação assumida

16

em caso de inexecução total da obrigação assumida
em caso de ocorrência não prevista nos itens
referentes às multas acima mencionadas, caso não
sejam cumpridos quaisquer dos itens do Contrato e
seus anexos

17

c)

0,5% por
profissional e por ocorrência
0,5% por profissional e por dia de
atraso, limitada a 05 dias
0,5% por profissional e por dia,
limitada a 05 dias
0,5% por profissional e por dia de
atraso, limitada a 05 dias

0,5% por ocorrência e por dia de
atraso, limitada a 05 dias
0,5% por dia de atraso, limitada a 05
dias
0,5% por profissional e por dia,
limitada a 05 dias
0,5% por ocorrência e por dia,
limitada a 05 dias
0,5% por dia, limitada a 05 dias
0,5% por dia de atraso, limitada a 05
dias
0,5% por ocorrência e por dia,
limitada a 05 dias
2% por posto de trabalho
2% por ocorrência
5% sobre o valor global do período
vigente
10% sobre o valor global do contrato
1% por dia, limitada a 05 dias

suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois);
d)
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
cominações legais;
e)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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§ 1º: O valor da multa aplicada após regular processo administrativo será descontado de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA ou recolhidos por G.R.U. (Guia de
Recolhimento da União) no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação, ou ainda, conforme o caso,
cobrados judicialmente;
§ 2º: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas, cumulativamente ou
não, à pena de multa;
§ 3º: As penalidades previstas nas alíneas “d” e “e” acima também poderão ser aplicadas à
CONTRATADA, caso tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar
ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar
com a Administração;
§ 4º: A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis;
§ 5º: A aplicação das sanções relacionadas nesta Cláusula será precedida de processo administrativo
mediante o qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa;
§ 6º: Os responsáveis pela CONTRATADA sujeitam-se à aplicação das penas de detenção e multa, caso
incorram nos crimes previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93
§ 7º: As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, a critério da
autoridade competente, e as justificativas deverão ser feitas por escrito e em formulário timbrado da
CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e comprováveis, e desde que formuladas conforme
previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;
§ 8º: Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados neste Termo de Referência, no
Contrato e seus anexos, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento destes, ficando a
critério da CONTRATANTE a sua aceitação ou não, inclusive sobre a incidência ou liberação da multa
moratória;
§ 9º: Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a
Contratada estará em mora, com a aplicação das penalidades previstas nesta cláusula;
§ 10: A inadimplência da CONTRATADA às cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegura à
CONTRATANTE o direito de rescindi-lo nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93;
§ 11: Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será devidamente registrada no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – ALTERAÇÃO QUALITATIVA/QUANTITATIVA: a CONTRATADA obriga-se a
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do Contrato
Parágrafo único: fica facultada a supressão acima deste limite, mediante acordo entre as partes, nos
termos do disposto nos §§ 1º e 2º, inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO: A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir
unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80
da Lei nº 8.666/93
Parágrafo único: O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Justiça Federal de 1º Grau em Roraima,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito

Boa Vista, xx de __________ de 2017

Diego Leonardo Andrade de Oliveira
DIRETOR DO FORO

xxxxxxxxx
CONTRATADA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

ANEXO I AO CONTRATO Nº _____/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇOS
PROCESSO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A

Data de apresentação da proposta

B

Município (UF)

C

Ano acordo, Convenção ou Sentença Normativa em
Dissídio Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tipo do serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em
função da unidade de medida)
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ANEXO I-A AO CONTRATO Nº _____/2017
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

1
2
3
4

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra
Tipo de serviço
Salário normativo da Categoria Profissional (Nº do
registro no MTE)
Categoria profissional
Data base da categoria

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário
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
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
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos e ferramentas
D EPI’s
E
Outros (especificar)
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

VALOR (R$)

VALOR (R$)

VALOR (R$)
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JUSTIÇA FEDERAL

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1: ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
4.1 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS
A
INSS
B
SESI ou SESC
C
SENAI ou SENAC
D INCRA
E
Salário educação
F
FGTS
Risco de acidente de trabalho (0,5% a 6%)
G
(RAT * FAP)=RAT ajustado *
H SEBRAE
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1

%
VALOR (R$)
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
3,00%
0,60%
36,80%

SUBMÓDULO 4.2: 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS
4.2 – 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS
%
A
13º Salário
9,09%
B
Adicional de Férias
3,03%
Subtotal
12,12%
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
C
4,46%
Férias
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2
16,58%
SUBMÓDULO 4.3: AFASTAMENTO MATERINIDADE
4.3 – AFASTAMENTO MATERNIDADE
A
Afastamento maternidade
B
Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.3
SUB-MÓDULO 4.4: PROVISÃO PARA RESCISÃO
4.4 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
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 – rescisão sem justa causa (50%)
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.4
SUBMÓDULO 4.5: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE
4.5 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL
AUSENTE
A
Férias
B
Ausência por doença

%
0,03%
0,01%
0,04%

VALOR (R$)

VALOR (R$)

%
0,42%
0,03%
1,94%
0,71%
0,01%
4,36%
7,47%

VALOR (R$)

%

VALOR (R$)

1,66%
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C
D
E
F

Licença paternidade
Ausências legais
Ausência por Acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.5

0,02%
0,82%
0,03%
11,62%
1,01%
3,54%

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.2 13º Salário + adicional de férias
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Tributos
B.1 Tributos Federais (especificar)
PIS
COFINS
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
C
Lucro
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

%

VALOR (R$)

36,80%
16,58%
0,04%
7,47%
15,89%
76,78%

%
8,65%
0,65%
3,00%
5,00%

VALOR (R$)

PODER JUDICIÁRIO
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ANEXOII-B AO CONTRATO Nº _____/2017

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS POR EMPREGADO
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR
EMPREGADO)
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

VALOR (R$)
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ANEXO II-C AO CONTRATO Nº _____/2017

Tipo de serviço
(A)

I - Médico
II - Odontólogo
III - Psicólogo
IV - Auxiliar de
saúde bucal

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Valor proposto
Qtde de
Valor
Qtde de
por empregado
empregado
proposto por
postos
(B)
por posto (C)
posto
(E)
(D) = (B x C)
1
1
1
1
1
1
1
1

Valor total do
serviço
(F) = (D x E)
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ANEXO III - PLANILHA DE PREÇO MÉDIO
PLANILHA DE PREÇO MÉDIO
PAe: 841-51.2017.4.01.8013
Und

Qtd.

Descrição/Marca

1.

Svo

1

Médico. CBO 2251-25. Carga Horária Semanal 10h.

R$ 7.084,00

R$ 85.008,00

2.

Svo

1

Odontólogo. CBO 1132-08. Carga Horária Semanal 20h.

R$ 11.164,83

R$ 133.977,96

3.

Svo

1

Psicólogo. CBO 2515-10. Carga Horária Semanal 10h.

R$ 4.450,79

R$ 53.409,48

4.

Svo

1

Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. CBO 3224-15. Carga Horária
Semanal 30h.

R$ 3.506,45

R$ 42.077,40

PREÇO MÉDIO MENSAL
PREÇO MÉDIO ANUAL

Boa Vista - RR, 10 de novembro de 2017.

Seção de Compras e Licitações - SELIT/SJRR

Valor Mensal

Valor Anual

Item

R$ 26.206,07
R$ 314.472,84

