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MINISTÉRIO DA EDUCAçAo
u-NIvERSIDADE FEDERAL FLUMINEDISE

PRD REITDRIA DE ADMINIsTRAÇAo

TERMO DE REFERENCIA

(PRESTAÇÃO DE senvlço coNTinuo ooM DEDICAÇÃO exoLusth DE
Mão DE oBEA)

Universidade Federal Fluminense

Contratação Emergencial BDS/2018

1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

iªi. Tendo em vista a publicação da Instrução Normativa nº 135, de 26 de maio de EDU,
com vigência a partir de 25 de setembro de EDU, for-am efetuados os ajustes no
modelo de Termo de Referência em relação aos artigos da Instrução Normativa nº|
DE, de 30 de abril de 2003.

1.2. O art. ED da ”Instrução Normativa nª) DS, de 26 de maio de 201? prevê a fase de
planejamento da contratação que possui as seguintes etapas: Estudos preliminares,
Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência, podendo ser elaborados Estudos
Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para serviços de mesma natureza,
semelhança ou afinidade (art. 20, 55], Assim, na- elaboração deste Termo de
Referência foi observado o disposto no art. 28 e anexo v da IN nº 05, de EDU. Por
fim, de acordo com o art. 30, QED da IN nª' 5, de EDU, os documentos que compõem
a fase de Planejamento da Contratação serão parte integrante do processo
administrativo da contratação emergencial.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada na área
de atividades auxiliares de apoio administrativo da Universidade Federal Fluminense nas
cidades do. Niteroi, Volta Redonda, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes, Santo
Antonio de Padua, Nova Friburgo, Petropolis, Macae, Iguaba, ângra dos Reis e
Cachoeiras de Macacu.
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Em face da proximidade de término da vigência do Contrato 46,32ti14 em objeto, bem
como a indispensável continuidade dos serviços., para que a Universidade possa
continuar a desenvolver suas atividades de ensino, com tranqtiiiidade, está sendo
proposta a presente contratação.

Ú Contrato supracitado celebrado com a Nova Fiio Serviços, poderia ser prorrogado por
mais 12 meses, entretanto o fornecedor manifestou sua decisão de não conceder tal
prorrogação, sendo assim imprescindível tomada de decisões do Gestor Público.

Diante desse cenário, atraves do Processo Administrativo 23Dd9.Du9?ti3f201?—51, foi
retomado para preparação de processo licitatório especifico para essa demanda.
Licitação essa que deverá ser baseada nas orientações da Instrução Normativa EEUU,
de 26 de Maio de QUI? — MPOG.

a referida Instrução Normativa disciplina requisitos a serem adotados na contratação,
tais como Elaboração de Mapa de Riscos, Estudos Preliminares, estabelecimentos de
Instrumentos de Medição de Resultados e que em virtude do acúmulo de licitações,
como também greve dos servidores tecnico—administrativos não foram possíveis de
serem concluídos em tempo ria-aii para execução do procedimento licitatório e
contratação de novo fornecedor.

Saliento informar que os cargos definidos e celebrados dos postos do Contrato 4Evª2Ei14
foram questionados em possivel sobreposição ao Plano de Carreira dos Servidores
Técnico—âdministrativos, PCCTAE, junto ao Ministério Público Federal, fez—se necessário
o posicionamento da Pró—Reitoria de Gestão de Pessoas — PRDGEPE, para manifestação
de quais tipos de cargos poderiam ser contratados para eliminar tal dúvida efouincerteza,

Ademais, em virtude do contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo
Federal, é mister redimensionar a demanda a ser contratada visando atender as
unidades acadêmicas e administrativas, como também atender a Lei de
Responsabilidade Fiscal e legislações que estabelecem que toda despesa a ser efetuada
deverá ter garantia de recursos orçamentários disponíveis.

Os postos a serem contratos emergenciaimente atenderão ã Coordenações de cursos de
graduação, pós—graduação, projetos de extensão, como também as unidades
administrativas da Universidade Federal Fluminense, e apesar de serem apoio
administrativos, sua ausência causaria danos e prejuízos irreparáveis a comunidade
universitária, justificando assim, a necessidade de sua contratação emergencial.
lt Universidade Federal Fluminense, com sede na cidade de Niterói e ãmbito em todo o
Estado do Rio de Janeiro, criada pela Lei 3.843 de 18 de dezembro de 1960, instituída
conforme a Lei nº 3.958 de 13 de setembro de 1961, reestruturada nos termos do
Decreto n.Ú 62.414, e uma entidade federal autárquica, de regime especial, com
autonomia didático—cientifica, administrativa, disciplinar, econômica e Financeira,
exercida na forma deste Estatuto. às atividades universitárias, em suas diversas
modalidades, serão desenvolvidas tendo em vista a integração do ensino, da pesquisa e
da extensão, bem assim a coordenação das unidades universitárias, assegurando a
plena utilização de seus recursos materiais e humanos,
A Universidade Federal Fluminense, doravante denominada UFF, que visa contribuir
para a melhoria da educação no pais, mediante ações integradas de ensino, pesquisa e
extensão, necessita contar com recursos humanos qualificados, em um quantitativo
adequado e com escolaridade de níveis médio e superior, de modo a proporcionar
condições para um atendimento de qualidade a seus diversos públicos.

Para tanto, torna—se fundamental, imprescindível a contratação de empresa
prestadora de Serviços de Apoio a Gestão Administrativa ou de Desenvolvimento
Institucional, apta a selecionar e apresentar profissionais altamente capacitados a
atender a uma instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão do porte da UFF, propiciando
suporte a realização dos serviços demandados pelas Unidades Administrativas e
Acadêmicas desta Universidade.
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3.11. Ressaltamos que os serviços são de natureza continuada, de forma a garantir o bom
funcionamento de forma ininterrupta das áreas meio e fim da Instituição, em todos os
seus Campi distribuidos geograficamente no Estado do Rio de Janeiro, e que o objetivo
deste refere—se a atividades. não contempladas no Plano de Carreiras e Cargos no
âmbito da UFF, e esta Instituição de Ensino Superior vem se ressontindo de significativa
carência relacionada a prestação de serviços nas areas de apoio administrativo em
função da considerável redução do numero de servidores por consequência da Medida
Provisória Tiº 1.524, de IIIIUIIQQE e da Lei Federal nº?' 9.632, do DHDSIIQQE, que
extinguiu alguns cargos do seu quadro de profissionais.

3.12. - A UNIvERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE possui o compromisso de prestação de
um serviço de ensino com qualidade e nos padrões exigidos pela comunidade, portanto,
o termo de referência destinado a contratação em tela, foi elaborado considerando
todas as necessidades referentes ao apoio administrativo.

3.13. Considerando não ser possivel definir previamente o quantitativo a ser contrato em
virtude do contingenciamento orçamentário como tambem ajustes da demanda dos
serviços, optou-se pela licitação na modalidade do Sistema de Registro de Preços, de
acordo com o Decreto ?89232013.

4. os. cmssxstcação aos sEthços
4.1. Considerando que os serviços a serem contratados são de natureza comum poderá ser

adotada a licitação na modalidade de pregão, regida pela Lei 10.520, de ZDDZ,

4.2. Os serviços a ser-em contratados enquadram—se nos pressupostos do Decreto nº
2.231, de 1991 constituindo—se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares a area de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

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

a. Fom—m oa Peesrnção oos ssavlços

5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

5.1.1. Para todos os Postos a Jornada de trabalho será em regime de 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, com horário variável de inicio e de encerramento,
compreendido entre DTH e 22h, fixado a critério da Contratante, de segunda—feira a
sábado, podendo eventualmente ser alterado, observando—se a jornada estipulada, e
seguindo as normas vigentes da CLT, no horário estabelecido entre ? horas as 22
horas.

5.1.2. O horário de almoço sera, preferencialmente, no período compreendido entre
11h e 14h, a ser ajustado corn a Contratante, devendo ser observado que o intervalo
de almoço individual não poderá ser menor que 1 (uma) hora o nero superior a 2
(duas] horas diárias.

5.1.3. Ci cumprimento aos horários e de inteira responsabilidade do preposto da
Contratada, cabendo exclusivamente a ele a reposição de recursos humanos em
casos de faltas, interrupção de carga horária ou requisições de serviços
suplementares.

5.1.4. Nenhum prestador de serviços continuados estará autorizado para
executar tomada de decisões no âmbito da contratada, exercendo sempre
atividades acessorios e sob supervisão de um agente público, não
configurando sobreposição de funções com as atribuições estabelecidas no
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Plano de Carreira dos Servidores Tecnico Administrativos em Educaçao instituido pela Lei
1139113105 como também na legislação 3.112,190.

ESPECtFtcaçãES TÉcr—itcss Pasa enouaoaamemto HDS eosTos

Posto 1 - Contínuo

(I_ondiçães gerais de exercício
Os trabalhadores dessa família ocupacional podem ter vinculo formal. O ambiente de
trabalho varia conforme a necessidade, podendo ser fechado, a céu aberto e em
veiculos. Trabalham com supervisão permanente em horários diurnos. Algumas das
atividades podem ser exercidas sob pressão. e. maior parte é constituida por
trabalhadores jovens. Também existem aposentados ou trabalhadores de idade mais
avançada exercendo essa função.

F_ormaçã—o e experiência

Para exercer essa oCupação exige—se escolaridade de quarta a sétima serie do ensino
fundamental, podendo o trabalhador fazer cursos profissionalizantes básicos de ate
duzentas horas—aula.

Çompetencias Pessoais

Cultivar ética profissional; Demonstrar polidez; Demonstrar criatividade; Demonstrar
responsabilidade; Aprimorar conhecimento; Demonstrar solidariedade; Demonstrar
iniciativa; apresentar versatilidade; Zelar documentos e valores de terceiros;
Demonstrar paciência; Cativar as pessoas; Zelar pelo patrimônio; Demonstrar
discrição; Desenvolver orientação espacial.

ªmigão Sumáriª-
Tra-nsportam correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora das
instituições, e efetuam de correio, depositando ou apanhando o material e entregando—
o aos destinatários; auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam
equipamentos de escritório; transmitem mensagens orais e escritas.

Escolaridade: nível fundamental concluido

Experiencia: não será objeto de aferição para enquadramento neste posto.
Carga horária: 44h semanais.
Çodigo C.S.C.: 4122435
area de Atuação: Administrativa.
Dificuldade das atividades de apoio: baixa

Posto 2 - Encarregado-

Condiçães gerais de exercício
Esses trabalhadores atuam nas mais diversas áreas de empresas públicas ou privadas.
São assalariados celetistas ou estatutários. Trabalham em equipe, com supervisão
ocasional, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham em
posições desconfortáveis durante longos períodos.

Formação e experiência
Para ingressar nessa ocupação é exigido o ensino médio completo ou três a quatro anos
de experiência profissional em trabalhos administrativos.

Competências Pessoais
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Demonstrar organização; Trabalhar em equipe; Contornar situações. adversas;
Demonstrar liderança; Demonstrar responsabilidade; Demonstrar iniciativa;
Demonstrar discernimento; Demonstrar flexibilidade; Demonstra-r honestidade; Operar
recursos de informática; Demonstrar fluência verbal e escrita.

Descrição Sumária:
Trabalham com rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, auxiliam
serviços gerais de maiotes, mensageiros, transporte, cartorio, limpeza, terceirizados,
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; bens patrimoniais e materiais
de consumo; organizam documentos e correspondências.

Escolaridade: nível médio concluido.
Experiência: minima de 1 (um) ano para enquadramento no valor referencial
correspondente.
[Carga horária; 44h semanais
Codigo C.E,.O.: 41.01«EJS
Area de Atuação: Administrativa.
Dificuldade das atividades de apoio: média

5.5. Posto 3 - Escriturário

Condições gerais de exercício
Trabalham nos mais variados ramos de atividades públicas ou privadas. São empregados
com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão ocasional, O ambiente de
trabalho e fechado e o horário é diurno.

Formação e experiência
Para o acesso as ocupações dessa família ocupacional requer-se o ensino médio completo,
um a dois anos de experiência profissional e para algumas das ocupações, curso básico de
qualificação.

Descrição Atividades

A — TRATAR. DOCUMENTOS

Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e
boletos; Triar documentos; Distribuir documentos; Conferir dados e datas; verificar
documentos; Identificar irregularidades nos documentos; Localizar documentos; Classificar
documentos; Atualizar informações; Solicitar copias de documentos; Tirar copias de
documentos; Digitaiizar documentos; Receber documentos; Protocolar documentos;
Formatar documentos; Submeter pareceres; Arquivar documentos;

E — PREENCHER DOCUMENTOS

Digitar textos e planilhas; Preencher formulários e,!ou cadastros; Preparar minutas.

(: PREPARAR RELATÓRIOS, FORMULÁRIOS E PLANILHAS
Coletar dados; Elaborar planilhas de cálculos; Efetuar cálculos; Colher assinaturas.

D - ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
verificar praros estabelecidos; Localizar processos administrativos; Acompanhar
notificações de não conformidade; Encaminhar protocolos internos; Solicitar "informações
cadastrais; Atualizar cadastros; Acompanhar andamento dos pedidos.

E - ATENDER CLIENTES E,!”OLJ' FORNECEDORES
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Fornecer informações sobre produtos e serviços; Identificar natureza das solicitações dos
clientes; Fornecer informações da empresa; Registrar reclamações dos clientes; Receber
clientes efou fornecedores; Esclarecer dúvidas; Solicitar doeumentos.

Çompetênçias Pessoais

Demonstrar iniciaLiva; Trabalhar em equipe; Demonstrar flexibilidade; Demonstrar
capacidade de adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de empatia; Transmitir
credibilidade; Demonstrar auto—oontrole; Demonstrar capacidade de organização.

Escolaridade: nivel superior (desejável).
Experiência: mínima de 2 [dois) anos para enquadramento no valor referencial
correspondente.
Carga horária: 44h semanais
Çc'idigo DED.: 4110
Pirea de atuação: Administrativa.
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| Rua Recife. Quadra ID?,
Jardim Bela vista, Rio das
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Instituto de Humanidades e
Saúde — Rio das Ostras

Rua Recife. Quadra ti?,
Jardim Bela 1vista, Rio das
Ostras - RJ

Instituto de Ciências e
'l'ecnologia - Rio das Ostras

nv. nluizio da Silva Gomes,
Polo Univ. de Macaé * EG — Granja dos Cavaleiros -

Macae"

Polo Angra dos Reis Av. do Trabalhador, 139 -
Rua Domingos Silvério, sn.

Polo Petro po” is

. Rua Dr. Silvio Henrique
Braune, 22, Centro, Nova
Friburgo - FL'I

Polo Univ. de Nova
Fribu rg of RJ

Jacnecangaf Angra dos Reis"

.Quitandinha - Petropolis

6. INFDRMAÇÓES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

6.1.n Contratada deverá apresentar as planilhas de custo e formação de preços, conforme
modelos nas planilhas anexas, nas quais deverão constar, as taxas e valores dos
encargos sociais, trabalhistas e tributos, de acordo com a legislação vigente e a
respectiva convenção coletiva de trabalho da categoria indicada,

6.2. — As planilhas de composição de custo e formação de preços, devem ser fornecidas de
acordo como modelo anexo e estarem em conformidade com a LN. DE de 26;Maif2£i1?;

6,2.14. — Além das planilhas de custo e formação de preços, deverá a Contratada
apresentar:

6.2.15. — planilha demonstrativa de custo dos equipamentos a serem fornecidos aos
seus funcionários, podendo seguir modelo do Anexo III A;

5.2.16. — planilha resumo, com o valor do salário mensal a ser paga, custos de
encargos, insumos e tributos, valor total mensal e valor global anual conforme modelo
do anexo V,

6.3.— O valor previsto para o pagamento do salário base discriminado abaixo, não
poderá ser reduzido, devendo ser considerado como piso salarial da categoria,
conforme convenção coletiva do trabalho dos seguintes sindicatos:

5.3.14. — Sindicato dos Empregados Empresas Asseio Conservação Estado de Rio de
Janeiro — CNPJ 34.03115WDÚÚl—91,

5.4. — Os valores previstos cie insumo sobre mão de obra, demais componentes — lucros e
outras despesas, são apenas estimativos, podendo variar de acordo com a convençao
coletiva de trabalho ou de acordo com estimativa da proponente.

6.5.0 quantitativo estimado para contratação dependerá de recursos
orçamentários disponíveis, como também comprovação da demanda pelo
setor requerente, não gerando portanto obrigações de contratação total pela
Administração.

6.6: E timativa de uanti ' de de rofissionais valor do salário base:

Ian-io : HE'ITÉI'IIIE [;x-minªr: oe ':EIz'ÍÇ—LIS up.;iu uz=|i|i||isliuiivthftfodfzuc AL:;
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?. METoooLoGIA DE AVALIAÇÃO na execução nos seevlços.

?.11 Eis serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguirestabelecidos:

3.1.1.

3.1.2.

Os serviços serão avaliados com base na quantidade e qualidade das atividades
desenvolvidas, necessárias para atingir os objetivos, dentro dos critérios e prazos ..__.
estabelecidos pela Pró Reitoria de administração da UFF,- e

Periodicamente, serão realizadas reuniões entre os contratados e a PRÚÁD e
PRDGEFE, para planejamento, acompanhamento e feedback dos serviços
propostos e realirados, como um todo, visando a potencializar os acertos e
benefícios e corrigir os possiveis erros apresentados, buscando a melhoria
contínua do relacionamento com os prestadores de serviços e, consequentemente,
dos serviços prestados.

B. UNIFORMES

8.1,Não será exigido o uso de uniformes pelos colaboradores, portanto, tais custos não
estão incluídos na Planilha de formação de preços.

o. micro os execução nos seevlços
9.1. A execução dos serviços será iniciada em DE [cinco) dias apos a assinatura do

contrato; e

10.

10.1.

oseleaçães oa CONTRATANTE

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

10.2.Exercer o

especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos e autoridade competente para as
providências cabiveis;

acompanhamento e a Fiscalização dos serviços, por servidor

10,3, Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
dª emªnªçãº dºª SEWÍÇDªr fixando Prªzº para a sua correção;

'E' ru r: Referência cº.p"ÍJJI-iIÇà-"i :s seri-:::.: u:l.ii::- ::=orli- a:-._=z=.,-.;- Moz-ok:- .'.c..|,_|
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10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada e
autorizada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde
que observado o limite da legislação trabalhista;

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

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, no que couber,- em conformidade com o item e do Anexo XI da IN
SEGESEMPDG n. EIZÚU.

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

10.91. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar—se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuario;

MHZ. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratados;
ªliiLEtE. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

los-4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.

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

10.101. A concessão de ferias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional,
bem como de auxilio—transporte, auxílio—alimentação e auxílio—saúde, quando
for devido;

'lti.1i]_2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados
que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a firn de
verificar qualquer irregularidade; e

10.1il3. O pagamento de obrigaçães trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato..

10.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestação dos serviços no praao de 30 (trinta] dias, prorrogável por igual
período, apos a extinção ou rescisão do contrato.

11. DERIGÃÇÓES DA CONTRATADA

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

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se

| PTI'II'I Fl HMFI'FI'II'JB r.:Úªf'ãt—EEÉIÚ U$ &?F'JD'FE SDM) àãlTxITÍÉhEU'uÚ— fa'llªJElH'F—iE-L'
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verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da exec=ução ou dos
materiais empregados,

“11.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração,“

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 1? a E?, do Codigo de Defesa do Consumidor [Lei nº
8.6?8, de 1990], ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital., ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

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

1.1.5. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo ?º do Decreto nº ?.Zuã, de emo;

”ii.? As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho [CLT]- deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

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

11,?.2.Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsáveis tecnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada; e

11.13. Exames medicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão
os serviços, e

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

ªiªi 113. Quando não for possivel a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao
serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 121 prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida
ativa da União; 3]: certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4] Certidão de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5] Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

11.11, Responsabilizar—se pelo comprimento das obrigações previstas em acordo,

Telm:: -::

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

11.121. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as
disposições contidas em acordos, Dissídios ou Convençães Coletivas que
tratem de pagamento de participação dos trabalhadores n.os lucros ou

RCfCI'FE'I'ã-El É.:orlífã'jçàú de :EI'JÍIrLIEí .'1p::,n ridainislrmvo— Vedic: HULI “
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resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para
os insumos relacionados ao exercício da atividade.

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

“lili-l. autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e
regular dessas obrigações, ate o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

11141. |Quando não for possivel a realização desses pagamentos pela propria
Administração [ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores
retidos cautelarmente serão depositados junto a Justiça do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais o FGTS
decorrentes.

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

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

11.1? tnstruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;

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

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

mai. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha
propria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas,
no prazo máximo de Eiti [sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos
serviços ou da admissão do empregado;

11.192, viabilizar a emissão do cartão cidadã-o pela Caixa Economica Federal para todos
os empregados, no prazo mai-cimo de 6D (sessenta] dias, contados do inicio da
prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
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11.193. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de

11.20.

11.21.

11.22.

“11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.2?

11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrõnico, quando disponível.

Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração,
para represente—la na execução do contrato:

Relatar ã Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços,

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

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

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

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

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

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

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

Não beneficiar—se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as
exceções previstas no & Sº—C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 212105;

Comunicar formalmente ã Receita Federal a assinatura do contrato de prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no &
SFJ—C do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de ZÚDõ, para
fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da
contratação, conforme previsão do art.1?, ”XII, art.3ti, ªlº, 11 e do art. 31, II,
todos da LC 123, de 2005.

Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar
cópia do oficio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, ate o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação.
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11.32. Arcar cºm º ºnus decºrrente de eventual equivºcº nº dimensiºnamentº dºs
quantitativºs de sua prºpºsta, inclusive quantº aºs custºs variaveis decºrrentes
de fatºres futurºs e incertºs, tais cºmº ºs valºres prºvidºs cºm º quantitativº de
vale transpºrte, devendº cºmplementa-lºs, casº º previstº inicialmente em sua
prºpºsta nãº seja satisfatºriº para º atendimentº dº ºbjetº da licitaçãº, excetº
quandº ºcºrrer algum dºs eventºs arrºladºs nºs incisºs dº & itº dº art. 5? da Lei
nº 8.656, de 1993.

11.33A prºgramaçãº dºs serviçºs será feita periºdicamente pela Cºntratante e
deverãº ser cumpridºs pela cºntratada, cºm atendimentº sempre cºrtês e de
fºrma a garantir a segurança e integridade das pessºas em geral e a
preservaçãº dº patrimºniº públicº;

11.331. Registrar e cºntrºlar, juntamente cºm a Cºntratante, diariamente, a frequência e a
pºntualidade de seu pessºal, bºm cºmº as ºcºrrências dº Pºstº em que estiver
prestandº seus serviçºs;

11.34. Seleciºnar e preparar rigºrºsamente ºs funciºnáriºs que irãº prestar ºs serviçºs,
encaminhandº elementºs pºrtadºres de atestadºs de bºa cºnduta e demais
referencias, tendº funçºes prºfissiºnais legalmente registradas em suas carteiras
de trabalhº, ºbedecidas às dispºsições da legislaçãº trabalhista vigente;

11.34.1.— Apresentar a unidade respºnsavel pela fiscalizaçãº dº cºntratº, nº prazº máximº
de 10 (dez] dias apºs º iníciº da prestaçãº dºs serviçºs, fichas dºs empregadºs.
cºntratadºs, acºndiciºnadas em pasta individual, cºntendº tºda a identificaçãº dº
empregadº:

11.34.1.1. = fºtºgrafia recente;

11.34.13. ,. tipº sangt'iineºir fatºr Rh,

11.34.13. - endereçº, telefºne residencial; e

11.34.1.4. — cºpia dºs. dºcumentºs relaciºnadºs nº item acima, além de cºpia da carteira de
identidade, CPF, carteira de habilitaçãº, cºpia dº registrº de empregadºs, cºpia
da ficha de acidente de trabalhº (CAT),

11.34.15. — atestadº de saúde ºcupaciºnal (ASD),

11.34.1.º. — cºmprºvante de cadastramentº dº trabalhadºr nº regime PISJPASEP; e

11.34.13. — apólice de segurº de vida dºs seus fUHCiDnáFÍDSF

11.34.2.— Respºnsabilizar—se pelºs encargºs trabalhistas, previdenciáriºs, fiscais e
cºmerciais, resuitantes da execuçãº dºs serviçºs.

11.34.3,— Fºrnecer ºbrigatºriamente vale transpºrte e vale=refeiçãº aºs seus funciºnáriºs
envºlvidºs na prestaçãº dºs serviçºs, sendº que º valºr facial dº vale transpºrte
seja integral aº seu transladº e º vale—refeiçãº devera ser cºmpatível cºm ºs
preçºs das refeições praticadºs na regiãº, prevalecendº para esses as
determinações descritas nºs acºrdºs sindicais da categºria;

11.34.4.— A CONTRATADA deverá cºntrºlar a frequencia de seus prºfissiºnais nas
dependências da CONTRATANTE, estabelecendº, de cºmum acºrdº cºm esta, ºs
instrumentºs ºu mºdalidades de cºntrºle.

11.34.5.— Fica vedadº a Cºntratada permitir aºs seus empregadºs, fazerem-se acºmpanhar-
pºr terceirºs nºs veículºs da Cºntratante, sem expressa autºrizaçãº desta. A
cºmprºvada inºbservância face a menciºnada prºibiçãº, facultara' a aplicaçãº das
medidas legais cabíveis,

11.34.6. Prºibir a utilizaçãº dºs telefºnes instaladºs na CONTRATANTE, sºb a
respºnsabilidade da CONTRATADA, para ligações interurbanas, bem cºmº para
tratar de assuntºs alheiºs aº serviçº;

IQTFIT- :- H—T-"T—I'QI'ITIE UHW'EIIEIÇÉÇ CB ªnil-:D? Hmh?! &?NII'IISIÍHHVD— VCUE 0 Par.-«.,



ªªª-Fls.
Proceaso n.ºº 23%?-.fJ'SC-lã'6,"ZÚJ.B--21

11.34..?.— assumir todas as responsabilidades e tornar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mai súbito;

11.343. — Caso a Contratada opte pelo fornecimento de vales transportes, a entrega deverá
ocorrer de uma suª vez, até o Eº [quinto) dia do mês anterior ao de referencia, com
previsão para todos os dias a serem trabalhados no mês de referência;

11.34.9.— Fornecer, de uma só vez, até o lª' [primeiro) dia útil de cada mês, a todos os
ocupantes de postos de serviços, vale alimentação ou auxílio-alimentação integral
para os dias trabalhados no mes;

11.34.10. — Fornecer até o Sº dia útil do mês em referenciar transporte [de sua
propriedade ou locado] ou valertransporte integral correspondente aos dias
trabalhados no mês;

11.34.11. — Conceder ferias aos seus funcionários dentro do período concessivo, sob
pena de rescisão contratual, informando mensalmente a Contratante os nomes dos
funcionários em férias;

1134.12, — Cumprir rigorosamente em dia todas as obrigações trabalhistas, tributárias,
sociais, previdenciárias. e as demais previstas em legislação especifica oriundas da
pretendida contratação. A inadimplência do contratado com referência aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem a Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

11.34.13. — Responsabilizar—se pelo fiel cumprimento das atribuições dos seus
empregados;

11.34.14.. - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações do
preposto da CONTRATANTE, inclusive quanto ao comprimento das Normas Internas
e de Segurança e Medicina do Trabalho;

11.34.15. — Observar aos seus funcionários a terminante proibição de permanecer nas
dependências da Contratante apos o horario de trabalho: coibir que transitam em
trajes menores; fazer compra ou transportar volumes a pedido de qualquer pessoa;
organiear jogos de qualquer espécie, bem como a venda de objetos e gêneros
alimentícios,-

11.34.16. - Responsabilizar—se por quaisquer acidentes com os seus empregados em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais. para o exercício da atividade;

11.34.11 — Responsabilizar—se por todos os danos ou prejuizos, fisicos ou materiais,
causados a CDNTRâTANTE ou a terceiros, advindos de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito de seus empregados as normas de conduta e
segurança, quando da execução dos serviços, cuja despesa sera descontada das
faturas seguintes da contratada ou ajuizada. a dívida, se for o caso, sem prejuízo
das demais sanções legais;

11.34.18. — Responsabilizar—so civil e penalmente pelos danos causados diretamente a
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não obstante a fiscalização da Contratante em seu acompanhamento;

11.34.19. — Repor, por substituição ou ressarcimento pecuniário, qualquer bem
danificado, furtado ou desaparecido, em decorrência de ação, omissão ou
negligência de seus funcionários;

11.34.20. - Não sendo possível a substituição do bem danificado ou extraviado, a
CONTRATANTE poderá autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo
previamente, nesta hipótese, a apuração do valor do mercado, atualizado, do bom,
para efeito de recolhimento da importância respectiva aos cofres públicos;

11.34.21. — Manter durante a vigência do Contrato as mesmas condições para sua
contratação com a ªdministração Publica, apresentando sempre que exigidos os
comprovantes de regularidade fiscal;
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11.34.22, — Descontar das parcelas mensais as faltas de pessoal que não executou os
serviços nas unidades da CDN'TRãTnNTE, a serem apontadas pelo órgão
fiscalizador, desde que a CDNTRãTãDA não tenha promovido as devidas
substituições, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

11.34.23. — Preservar e manter a Universidade Federal Fluminense ã margem de todas
as reivindicações, queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos
serviços a serem contratados, responsabilizando—se expressamente pelos encargos
trabalhistas e previdenciários;

11.34.24. » Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais
que interfiram na execução dos serviços;

11.34.25. - Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer
título, os direitos e obrigações decorrentes da pretendida contratação ou de sua
execução, sem a prévia e expressa autorização da Contratante;

12. os suscoNTRnTAção

12.1, Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

1a. ALTERAÇÃO susJETIvA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada comf'em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato, não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

14. coNTRoLE E Fzscauzação os execução

14.1 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações
que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, f'scais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrução processual
e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto.

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

14.2.1 Gestão da Execução do Contrato: e a coordenação das atividades relacionadas ã
fiscalização tecnica, administrativa, setorial e pelo público usuãrio, bem como dos atos
preparatórios a instrução processual e ao encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos
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aspectos cgue envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual
aplicação de sanções,. extinção do contrato, dentre outros;

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

14,23 Fiscalização Administrativa: e o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como quanto as providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

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

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

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

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

14,5 A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos,
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não
apenas erros e “Falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.

14.6 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir—se—a',
dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou
cópias autenticadas por cartorio competente ou por servidor da Administração), no
caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

14.5.1 no primeiro mes da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação:

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

14.512 Carteira de Trabalho e Previdência Social [CTPS] dos empregados admitidos e dos
responsáveis tecnicos pela execução dos serviços., quando for o caso, devidamente
assinada pela CONTRATADA, e

146.13 exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
SÉWIÇDS.
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14.6..2 entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor
responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não For
possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(Sicaf'):

14.15.21 Certidão Negativa de Débitos relativos a Creditos Tributários Federais e a Dívida
ªtiva da União [CND]:

14,6.22 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;

14.52.3- Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
146.14 Cartidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNET).

14,5.3 entrega, quando solicitado pela CONTRATeNTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:

14.5.3.1 extrato da conta do iNSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CÚNTRATRNTE;

14.632 copia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,
em que conste como tomador CONTReTâi—JTE;

14.5.33 cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
" serviços ou, ainda, quando necessário, copia de recibos de depósitos bancários,
14.53.41 comprovantes de entrega de beneficios suplementares [vale—transporte, vale—

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção
ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mes da prestação dos serviços e
de qualquer empregado; e

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

14.6.4 entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou
rescisão do contrato, apos o Último mês de prestação dos serviços, no prazo definido
no contrato:

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

14,5.4,2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes as
rescisões contratuais,

w1-4.õ.r:1.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;

1.4.5.4.4 exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

14.3' A CDNTRATãNTE devera analisar a doeumentação solicitada na alinea 14.6.4 acima
no prazo de 3D [trinta] dias apos o recebimento dos documentos, prorrogáveis por
mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

14.8 No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Soc'iais Civis de interesse
Público (Dscipªs) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de
atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas
organizações.

14.9 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no subitem 1?.5 acima deverão ser apresentados.

14.113 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiSCE'IÍS ou gestores do contrato deverão oficiar a Receita Federal do
Brasil (RFB).
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14.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os
fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

14.12 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições
de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem
prejuízo das demais sanções.

14.13 A CONTRATANTE podera conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de "rescisão
contratual, quando não identificar rna—fe ou a incapacidade de correção,

14.14 Além das disposiçães acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda,
as seguintes diretrizes:

14.141 Fiscalização inicial [no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
14.14.1.1Sera elaborada planilha—resumo de todo o contrato administrativo, com informações

sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes
dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salario,
adicionais, gratificações, beneficios recebidos, sua especificação e quantidade (vale—
transporte, auxilio—alimentação], horario de trabalho, ferias, licenças, faltas,
ocorrências e horas extras trabalhadas;

14.14,1.2 Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que
se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações
fornecidas pela CDNTRATADA e pelo empregado;

14.14.1.3Ci numero de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo;

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

14.14.155erão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a
CD NTRATADA ;

14.14.165era" verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho que obriguem a empresa a Fornecer determinados Equipamentos de Proteção
Individual [EPIL

14,14.1i?No primeiro mes da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte
documentação:

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

14.14.1.?.2CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis tecnicos pela execução dos
serviçosr quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

14.14.1.?.3exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os
serviços; e

14.14.1141 declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

14.142 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
14.14.2.1E:reve ser Feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% [onze por

cento] sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;
14.14,2.2Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
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14.14.2.35erão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Creditos Tributários
Federais e a Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas [CNDT], caso esses documentos não
estejam regularizados no Sicaf;

14.14.2.4Devera ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantem reserva
de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
conforme disposto no art. GE:—A da Lei nº 8.666, de 1993.

14,143 Fiscalização diaria:

14.14.3.1Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. as
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma
forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados
terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

14.14.3.2Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de
folgas ou a Compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta e

-=- exclusiva da CÚNTRâTADA.
»-l4.14.3.3Devern ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados

que estão prestando serviços e em quais funções, o se estão cumprindo a jornada de
trabalho

14.15 Cabe, ainda, ã fiscalização do contrato, verificar se a CCJliiTF—Li'iíiúiDiªl observa a
legislação relativa à concessão de ferias e licenças aos empregados, respeita a
estabilidade provisória de seus empregados e observa a data—base da categoria
prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percantual
previstos.

14.15,1Ci gestor devera verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato,
inclusive quanto a necessidade de solicitação da contratada,

14.16 .A CÚNTRâTANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos
da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS
estão sendo recolhidas em seus nomes.

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

14.1? a CONTRATADP. deverá entregar, no prazo de 15 [quinze] dias, quando solicitado
pela CONTRÁTÁNTE quaisquer dos seguintes documentos:

14.111 extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
coNTRATANTE;

14.112 cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que consta como tomador a CDNTRATâNTE;

14.113 cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, copia de recibos de depósitos
bancários; e

14.114 comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale—transporte, vale——
alimentação, entre outros], a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e
de qualquer empregado.

14.18 à fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizara o Instrumento de Medição de Resultado [[MR), conforme modelo previsto no
Anexo I, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos

Tv.-“nr.: : Prf-".FÉIÍ'G-E CLi-'ilraluçíu UD serviço-'. açmç- sumir. 5;|-_-.'-.-::- fl.-fnrlaiij 'ª'-UL!



viºlªm,
lªr-acesse r|.'3 EBEGQDEÚWGHZUIB-Zi

serviços, devendo haver o redimensionamento na pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

14.181 não produzir os regultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

14.182 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utiliza—los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

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

14.2D Durante a execução do objeto, o fiscal tecnico devera monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constata-das.

14.21 O fiscal tecnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.

14.213 Em hipótese alguma, será admitido que a propria CONTRATADA materializa a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.2E A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do service com
menor nível de conformidade, que poderá ser" aceita pele fiscal técnico», desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resuILante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

14.23 Ala hipotese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, alem dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanções a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.

14.24 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar eu, se for o case, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.

14.25 E! fiscal tecnico, ae verificar que houve subdimensiooamento da produtividade.
pactuada, sem perda da qualidade na execução de serviço, deverá comunicar a
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando—se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no 5 10 do art. 65 da Lei nº 8.566, de 1993.

14.26 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acorde com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.2? O representante da CDNTRATÉNTE devera promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos 5-5 tº e 20 do ar:. e? da Lei nº 8.555, de 1993.
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14.23 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidados assumidas
pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não
manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. ?? e SD da Lei nº 8.666, de 1993.

14.29 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das

14,291

'"“,14. 29. 2

14.293

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE
comunicará o fato a CONTRATADA e reterã o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze
dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados cla contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto
do contrato.

O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dela decorrentes entre a contratante e os
empregados da contratada.

14.3D O contrato só será considerado integralmente cumprido apos a comprovação, pela
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e
previdenciárias e para com o FGTS referentes a mão de obra alocada em sua
execução, inclusive quanto as verbas rescisórias.

14.31 A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da

' 15.
15.1.

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições tecnicas,. vícios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. ?D da Lei nº 3.665, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

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

“152. O recebimento _provisorio será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e

“152.2.

15.23.

“152.31.

setorial ou pela eguipe de fiscalização,.
15.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal tecnico deverá apurar o resultado das

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório.

Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo devera verificar a efetiva
realização dos dispêndios concernentes aos salários e as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.
Será elaborado relatorio circunstanciado, com registro, analise e conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
Quando a fiscalização for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do

IEI'r'l-D' El! Ra' &Éll'. 'i: CJ“ '|'lTlI-1I,'-Rc "Fl serviços em; iu ucmininlralivr— TI.-Nadai: AEJ



ªiªi-s.
Processo r|.'3 23UE-ÉE'EDIQEEEÚIB-ZI

contrato, em relação a fiscalização técnica e administrativa, devendo ser
encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

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

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

15.5. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relato-rios e documentação apreecntados, e
comunicará a CDNTRÁTÃDA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de
Resultado n:”,IMRj, ou instrumento substituto.

15. oas sanções ADMINISTRATIVAS

15.1 Corpete infração adminiatrativa nos termos da Lei nº 10.533, de ZDÚZ, a
CONTRATADÁ que:

15.131 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

16.12 ensejar o retardamento da execução do objeto,-,
151.3- falhar ou fraudar na execução do contrato,
161.5, comportar—se de modo inidôneo; ou
18.1.5 cometer fraude fiscal.

15.2 Corneta falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, Sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a
União, nos termos do art. ?“ da Lei 10.523, de 2002, aquele que:

152.1 não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e a Previdência
Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

“15.22 deixar de realizar pagam-ento do salário, do vale—transporte e do auxílio alimentação
no dia iii-zado.

16.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar ã CDNTRATâDA as seguintes sanç'oes:

16.3.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam.
prejuizos significativos para o serviço contratado;

153.2 Multa de:
163.2.1 (1,1% (um décimo por cento) até [1,2% [dois décimos por cento]! por dia sobre

o 1..falor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência
a 15 iquinze) dias. Após o décimo quinto dia o a critério da Administração, no caso
de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a-
configurar, nessa hipotese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

“5.3.2.2 [3,1% (um décimo por cento”; até 1D% [dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

163.123 0,1% [um décimo por cento) até 15'ªit. [quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

16.3.24 D,.Z'ªiii a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tahelae 1 e 2, abaixo; e

1a.s.z.s l],£i?% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia [soja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
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observado o máximo de 2% [dois por cento). Ú atraso superior a 25 (“vinte e cinco)
dias autorizarã a Administração CONTRATeNTE a promover a. rescisão do contrato;

15.3.3 às penalidades de multa decorrentes de Fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

15.3.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o orgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

16.3.5 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

16.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a |Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados,

16.4 às sanções previstas nos subitens 16.3.1, 15.3.4, 15.3.5 e 16.3.6 poderão ser
aplicadas a CDNTRâTâDA juntamente com as de multa, descontando—a dos
pagamentos a serem efetuados.

16.5 Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuídos graus, de acordo com
as tabelas 1 e E:

Tabela 1

GRAU EDRRESPDNDÉNCIA

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

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

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

4 1,5% ao dia sobre o valor mensal! do contrato

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

INFRAÇÃO

ITEM oescntção GRAU
Permitir SÍtUãÇãD que crie a poseibilidade de cauear dano., . ,, .. t . , ,, , DE

fieico, lesao corporal ou coneeouenmas letaia, por ocorrencia,-

Suspender ou interromper, Salvo motivo de força maior ou
2 tªlãº fortuito,. DS seo-figos contratuais por dia e por unidade [314

de atendimento;

Manter luncionario 5em qualificação para executar os
Servicoe contratados, por empregado e por dia,: eª

Recuear—se a executar Serviço determinado pela Fiscalização,_ _ . topor semço e por dia,

Retirar funcionários ou encarregad—DS do serviço durante o
5 expediente, sem a anuência prévia do CDNTRÉTANTE, por 133

empregado e por dia;

Para os itens a seguir,. deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a aesiduidade e a5 _ _ , .
pontualidade de seu pesaoal, por funmonario e por dia, Dl

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

Substituir empregado que SE conduza de modo inconveniente ,
8 ou não atenda as nece55idades do serviço, por funcionário e [ii

por dia;

9 Cumprir quaiSquer doe.“ itena do Edital e seus, AnexoS não (33
previatoo neata tabela de multaa, apos reincidência
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formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no editalfcontrato,

10 Dl
Providenciar treinamento para seus funcionários conformell

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
Dl

16.5 Tambem ficam sujeitas às penalidades do art. E?, TII e IU da Lei nº 8.665, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude Fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

lcd.—1.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar corn a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

lã.? Pi aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar—se—á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ã CONTRATPLDA, observando—se o
procedimento previsto na Lei nfl| 8.555, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9384, de
1999.

16.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionaiidade.

16.9 às penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICâF.

Niterói, 12 de outubro de 2018

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe]; responsável Pró Reitoria de
Administração

Identificação e assinatura do serei-idor (ou equipe) responsável Pró Reitoria de Gestão de
Pessoas

Aprovo:

Neliton iti'entura
Pró—Reitor de Administração
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MINISTERIO DA EDUCAÇAO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇAO UFF

ANEXO' I *- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

ACORDO DE. NÍVEIS DE SERVIÇO DE ATIVIDADES DE MAO DE OBRA PARA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

1. INTRODUÇÃO
O procedimento a ser adotado pela geetao do contrato de preatação de SERVIÇO
TERCEIRIZADO PARA CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA TÉCNICA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, encontra—Se descrito neSte
documento, que deverá 5er efetuado periodicamente pela equipe reaponeavei pela
fiacalizacão da execução doa servicos, gerando relatorios mena-aia oe preatacão dos
Serviços executadoa, sendo eatea encaminhados ao gestor do Contrato.

2. OBJETIVO
Definir e padronizar a avaliação de doeempenho e qualidade dos serviços prestados pela
CONTRATADA na execução do contrato de preetação de Serviçoa.

3. REG RAS GERAIS
A avaliação da CONTRATADA na preetação de eerviçoe será feita por meio da análise do
Indicador de Qualidade (IQ).

4. cul-remos
No “Formuiário de Avaliação de Qualidade do Serviço" (Anexo I—AJ devem ser
atribuidos oe valores 3 (tree), 1 (um) e 0 [zero) para cada item avaliado,
correspondente aos conceitos, “Realizauzloi”,r “Parciaimente Realizado" e “Não
Reaiizado”, respectivamente.

4.1. CRITÉRIOS DA FONTUAÇAO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS
AVALIADOS:

. Realizada _ ..Fa reiaimente Realiiada' " Nãº Realizado.[33 [tri-ia) g “ .
púntgg Í '31 [um) ponto B (zero] ponto

4.2. coNDIções COMPLEMENTARES

a] Quando atribuídae notas 1 (um] e D [aero], o gestor do Contrato deverá realizar
reunião com a CONTRATADA, até 1o (dez] diaS apos a medição do periodo, visando
proporcionar ciência quanto ao deeempenho dos trabalhos realizados naquele
período de medição e avaliação.

b) Havendo reincidência SEFÉ aplicada canção administrativa conforme Tabela de
Avaliação de Serviço, independente se a SOF'l'Iã da pontuação for maior ou igual ao
percentual de 80% (oitenta por cento; obtido no Indicador de Qualidade.

cil Na impossibilidade de se avaiiar determinado item, devera" ser atribuída a pontuação
máxima.
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