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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Este documento estabelece as normas específicas com o objetivo de contratar empresa 

especializada na prestação de serviço continuado de cuidador de criança em acolhimento institucional 

pela Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA 

2. FINALIDADE PÚBLICA 

2.1. A finalidade pública desse processo licitatório é o acolhimento institucional de crianças em situação 

de vulnerabilidade social assegurando, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 

e comunitária, dentre outros. 

3. OBJETO 

3.1. Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

apoio administrativo - CUIDADOR DE CRIANÇA 12 X 36H, em acolhimento institucional pela Fundação 

da Criança e do Adolescente - FCRIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1. A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 

DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, como fulcro no artigo 24, inciso IV da lei 

8.666 de 21 de Junho de 1993, com fornecimento de acordo com as quantidades previstas, no Termo 

de Referência e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração. 

4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

APROVO, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93. 
 
 
 

    _________________________________________________ 
ODILSON SERRA NUNES 

Diretor - Presidente da FCRIA 
Decreto 2245/2021 
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5. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

O
R

D
E

M
 

DESCRIÇÃO 
HORA 

TRABALHADA 
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE 

OCUPAÇÕES - CBO 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

1 
CUIDADOR 
DIURNO 

12 / 36 H 5162 10  R$           R$      R$         

2 
CUIDADOR 
NOTURNO 

12 / 36 H 5162 10  R$           R$      R$         

QUANTITATIVO DE PESSOAL 20  -   -   -  

  6     

VALOR MENSAL DO 
SERVIÇO  

 -  

 
6 

  

VALOR SEMESTRAL DO 
SERVIÇO 

 -   R$         

5.1. Os serviços serão prestados  durante 24h/dia de segunda a domingo, sendo 10 (dez) postos diurnos 

e 10 (dez) postos noturnos, em escala de revezamento de12x36 horas, inclusive feriados, conforme 

Convenção Coletiva de Trabalho. 

5.2. As remunerações mínimas a serem consideradas, são aquelas que garantam os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, com 

piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, conforme previsão no inciso V do 

art. 7º da Constituição Federal, Lei complementar 103/2020 além de leis de iniciativa do poder 

executivo do estado do Amapá, que institui o piso salarial dos serviços não definidos em lei federal, 

convenção ou acordo coletivo de trabalho.  

6. JUSTIFICATIVA 

6.1. De acordo com o estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.069/1990, a criança goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se 

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Acrescenta o Art. 4º que é dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dessa forma, 

determina no art. 5º que nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 
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6.2. Aliado a isso, o decreto estadual nº 0309 de 18 de dezembro de 1991, estabelece no art. 3º 

que a Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá tem por finalidade coordenar e executar a 

política de promoção, garantia e defesa dos direitos das crianças em situação de risco pessoal e social.  

6.3. Dessa forma, cabe a FCRIA o acolhimento institucional de crianças, enquanto não se 

alcança, no estado do Amapá, a diretriz da municipalização do atendimento estabelecido no art. 88 da 

Lei nº 8.069/1990.  

6.4. Ocorre que diante da  impossibilidade de renovação do contrato 003/2016 com a empresa FORT 

SELECT, devido o processo já encerrado, e que já possui um processo em andamento já 

encaminhado à CLC PGE pelo processo nº 0005/FCRIA/2021, e externando claramente, que esta 

fundação não possui interesse com a renovação com a empresa citada, é indispensável a 

contratação de ''Cuidador" para prestar serviços ao Abrigo, apesar de que o mesmo, ainda é de 

compromisso a FCRIA.  Por esse motivo a FCRIA em hipótese alguma irá se omitir de suas 

responsabilidades, lembrando sempre que essa demanda é de caráter emergencial devido a 

especificidade do profissional. 

6.5. Como a fundação não possui servidores efetivos para atuarem como cuidadores de crianças, há a 

necessidade de terceirização do serviço, necessário e imprescindível, que se destina à realização de 

atividades continuadas na área administrativa que não podem sofrer solução de continuidade e foram 

definidos de acordo com as instruções da IN n° 02, de 30/04/2008 da SLTI. Assim, para 

preenchimento da lacuna e atendimento da demanda instalada, torna-se necessária a terceirização 

desses serviços, contratação essa autorizada através do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 

2018. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A natureza do objeto a ser contratado é considerada comum, cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado.   

7.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 

e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

8. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES 

8.1. Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de 
autonomia e participação social, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as 
dimensões individuais e coletivas; desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e 
promoção da autonomia e autoestima das crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer delas. 
8.2.  Apoiar o planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados 
com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; Apoiar e 
monitorar nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; Apoiar e Desenvolver atividades 
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recreativas e lúdicas; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação 
de processos, fluxos de trabalho e resultado.  
8.3. Identificar e comunicar necessidades e demandas das crianças; estar atento às ações das 
crianças; verificar informações, sinais dados pelas crianças; relatar o dia-a-dia das crianças aos 
responsáveis; Ouvir as crianças, respeitando sua necessidade individual de falar; Dar apoio emocional; 
Promover atividades de estímulo a afetividade; Estimular a independência; Orientar os crianças na sua 
necessidade espiritual e religiosa; Respeitar os crianças em seus hábitos, gostos e valores; estimular o 
gosto pela música, dança e esporte; selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade; 
8.4. Cuidar da aparência e higiene das crianças; controlar horários das atividades diárias das 
crianças; ajudar as crianças nas atividades diárias (banho, necessidades fisiológicas);  
8.5. Cuidar da alimentação: servir a refeição em ambientes e em porções adequadas; Estimular a 
ingestão de líquidos e de alimentos variados; preparar, customizar e controlar a ingestão de líquidos e 
alimentos; reeducar os hábitos alimentares do acolhido; ajudar as crianças na alimentação; controlar a 
guarda, horário e ingestão de medicamentos; 
8.6. Cuidar do ambiente institucional; manter o ambiente organizado e limpo; prevenir acidentes; 
cuidar da roupa e objetos pessoais das crianças; preparar o leito de acordo com as necessidades das 
crianças;  
8.7. Acompanhar as crianças em atividades externas e viagens; listar objetos de viagem; arrumar 
a bagagem; preparar a mala de remédios; acondicionar alimentação para atividades externas; auxiliar 
nos preparativos de viagem; comunicar casos de evasão das crianças aos responsáveis. 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. O serviço deve ser prestado durante 24h/dia de segunda a domingo, sendo 10 (DEZ) postos 

diurnos e 10 (DEZ) postos noturnos, em escala de revezamento de12x36 horas, inclusive 

feriados, conforme Convenção Coletiva de Trabalho.  

9.2. Será concedido ao funcionário 01 (uma) hora de intervalo de intrajornada. Portanto o 

mesmo não fará jus à hora-extra de intrajornada. 

9.3. Com a concessão do intervalo para descanso, somam 12 horas trabalhadas, já incluída a 

hora fictícia. Portanto, é devido apenas o adicional noturno. 

9.4. Como o intervalo para descanso 01 (uma) hora acontecerá dentro do período noturno, deve 

ser diminuído do total de 9 horas noturnas, porque não conta como período trabalhado – art. 

71, § 2º. São, portanto, 8 horas noturnas. 

9.5. Como serão 15 dias trabalhados, por mês, são 120 horas noturnas mensais (8h (por dias) x 

15 dias = 120).   

9.6. O salário base a ser utilizado é o mesmo da categoria profissional do Cuidador de Idosos, 

outra vez, que a categoria profissional do Cuidador de Crianças não está inclusa na CCT 

vigente. 

9.7. Deverá ser considerando o Adicional de Insalubridade de 20% (vinte por cento). 

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO 

EXIGIDOS. 
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10.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos exigidos neste 

instrumento, nas normas de licitações e contratos e nos demais instrumentos que normatizam o serviço, 

implicando as inconformidades em descontos sobre o valor mensal do contrato, conforme a tabela a 

seguir: 

 

SEQ. DESCRIÇÃO Glosa 
(%) 

1 Deixar de fornecer uniforme aos empregados. 3 

2 
Deixar de substituir empregado e que se apresentar sem uniforme ou desatento às normas de 
higiene pessoal. 5 

3 Deixar de apresentar registro de frequência de seus empregados, quando solicitado. 5 

4 
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade do pessoal, 
aplicada por empregado e por dia; 5 

5 Deixar de cumprir a orientação do Fiscal quanto à execução dos serviços. 5 

6 Deixar de fornecer a relação nominal dos empregados em serviço no prédio. 3 

7 
Deixar de observar as determinações da CONTRATANTE quanto à permanência e circulação 
de seus empregados no prédio. 3 

8 
Deixar de comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, imediatamente após fato, qualquer 
anormalidade ocorrida nos serviços. 15 

9 Deixar de cumprir as exigências relativas à higiene e segurança do trabalho. 20 

10 Deixar de manter, em serviço, número desempregados efetivamente contratados. 25 

11 
Deixar de custear integralmente os uniformes dos seus empregados, descontando 
indevidamente dos seus respectivos salários. 20 

12 Deixar de realizar os serviços. 25 

13 
Deixar de pagarem dia os salários ou acréscimos salariais decorrentes de lei, contratou 
dissídio. 25 

14 
Atrasar os salários, inclusive férias e 13º salário, auxílio-transporte e/ou auxílio refeição nas 
datas avençadas, aplicada por ocorrência e por dia; 25 

15 
Deixar de cumprir qualquer item previsto no presente contrato que não tenha sido listado nesta 
tabela. 3 

16 
Deixar de cumprir qualquer item previsto no presente contrato que não tenha sido listado nesta 
tabela, após reincidência formalmente notificada peloGestordocontrato. 5 

17 

Não manter matriz, filial ou escritório no Estado do Amapá, município de Macapá, durante a 
vigência do Contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos serviços, 
aplicada por ocorrência e por dia; 3 

18 Manter funcionários em qualificação para executar os serviços contratados. 5 

19 
Não substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, aplicada por empregado 
epordia; 5 

20 Deixar de fornecer material em quantidade suficiente para a execuçãodos serviços. 5 
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11. UNIFORMES 

11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para 

todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado. 

11.2. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

11.2.1. Dois conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo 

ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer 

época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da 

Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação; 

11.2.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a 

situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

11.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada 

do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

12. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato, cuja data será indicada 

na Ordem de Serviço.  

13. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Os serviços serão realizados na Casa Lar Ciã Katuá, localizada na Avenida Jovino Dinoá,  

número 1144, bairro central, no município de Macapá/AP. 

14. DA VISTORIA 

14.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 18:00 horas, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente na administração da unidade Lar CiãKatuá. 

14.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

14.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

15.1. Durante o fornecimento do objeto será exigido que a empresa prestadora dos serviços 

mantenha-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as condições 
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para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 33 da Lei n° 8.666/93, bem 

como todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes às 

regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério 

do Trabalho (CNDT); 

15.2. A Contratada deverá apresentar prova de capacidade técnica, mediante a apresentação de 

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução pela 

empresa licitante dos serviços compatíveis com o objeto deste Termo. 

16. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado em edital. 

16.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor serão conforme 

previstos em edital. 

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

16.4. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa realizado ou 

estar realizando a execução do serviço compatível em características com o serviço ofertado. 

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

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

16.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

16.7. A CONTRATADA disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

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

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

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

competente para as providências cabíveis; 

17.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

17.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 
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17.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

17.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

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

17.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

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

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

17.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

17.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

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

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

17.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

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

diárias e passagens. 

17.8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 

dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do 

contrato. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

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

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

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

18.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

18.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

18.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

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

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

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

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 
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18.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

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

caso; 

18.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

18.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

18.9.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do 

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

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

quando for o caso; 

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

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

pela contratada; e 

18.9.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; 

18.9.4. 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. 

18.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos 

pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 

certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT; 

18.11. Substituir, no prazo de duas horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo 

substituto ao Fiscal do Contrato; 

18.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 
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18.13. 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. 

18.14. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente 

aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 

cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das 

sanções cabíveis.  

18.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

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

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

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

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

decorrentes. 

18.15. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão 

contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e 

previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em 

nome do prestador dos serviços, bloqueadas para movimentação, conforme disposto no anexo VII da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão liberados para o pagamento 

direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida 

norma. 

18.15.1. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores 

das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação 

dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita 

exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

18.15.1.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

18.15.1.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

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

e 

18.15.1.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com 

o grau de risco de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, 

inciso II, da Lei no 8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 02/2008).  
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18.15.1.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles 

indicados no Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 2/2008. 

18.15.2. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro 

rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta 

contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão 

do Termo de Cooperação Técnica. 

18.15.3. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por 

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

que vier a prestar os serviços. 

18.15.4. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da 

conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores 

depositados. 

18.15.5. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade 

contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos 

trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos 

empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

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

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, 

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

depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela 

empresa. 

18.15.5.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina 

exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização 

trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

18.15.5.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

18.15.6.  O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à 

respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos 

os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

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

turno imediatamente subsequente; 
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18.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

18.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

18.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

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

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

18.20.  Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

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

a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

18.20.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

18.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 

serviços ou da admissão do empregado; 

18.20.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, 

quando disponível. 

18.21. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto dessa contratação. 

18.21.1. Para a realização do objeto dessa contratação, a Contratada deverá entregar 

declaração de que instalará escritório em Macapá, a ser comprovado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional 

para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os 

procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;  

18.22. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

18.23. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

18.24. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos 

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante; 
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18.25. 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; 

18.26.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento contratual; 

18.27. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

18.28. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas 

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

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

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

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

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

LC 123, de 2006. 

18.29.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia 

do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 

comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de 

obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

18.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.31. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 

(um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a 

Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato 

no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação 

dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 35, parágrafo único da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008. 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

20. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

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

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

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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21. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 e outros instrumentos 

que versam sobre o assunto. 

21.1.1. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 

trabalhistas, deve ser realizada 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. 

21.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

21.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de 

Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

21.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

21.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

21.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

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

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

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

21.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações 

previstas no §5º do art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

21.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes 

documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 

contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
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que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados 

relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de 

depósitos bancários; d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de 

trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) 

comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei 

ou pelo contrato; 

21.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a 

cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) 

meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido 

abrangidos ao menos uma vez.  

21.10.2.  Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir 

seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem 

como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por 

meio eletrônico, quando disponível. 

21.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 

periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de 

solicitação por parte da fiscalização.  

21.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da realização 

do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos empregados, relativos ao período 

de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização. 

21.11.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, 

abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 

12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados 

tenham sido abrangidos ao menos uma vez.  

21.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas 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, conforme disposto nos 

artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 

Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à 

mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

21.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
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desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de 

empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de cinco dias a 

seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho 

dos empregados prestadores de 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; e d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

21.16. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

22. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

22.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

22.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

22.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

22.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

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

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

 

23. TERMO DE CONTRATO 

23.1. Após homologado o processo licitatório, a Administração convocará a empresa adjudicada 

para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da respectiva Nota de 

Empenho; 
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23.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto.  

23.3. Esse prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa, 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 

23.4. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na 

inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a contratada à aplicação das sanções 

legalmente previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

23.5. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada - como 

solenidade de tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato; 

23.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade 

com sua minuta, em expressão e substância; 

23.7. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada 

obriga-se a fornecer os objetos conforme especificações e condições contidas neste instrumento, em 

seus anexos e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as 

especificações e condições dispostas no presente Termo de Referência. 

24. CONDIÇÕES E PRAZO  DE PAGAMENTO 

24.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

24.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da 

Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido e/ou relatório de certificação de 

execução dos serviços objeto deste termo, pelo Gestor e o Fiscal do contrato, acompanhada dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, 

conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º, do Decreto Estadual nº 1278, de 17 de 

fevereiro de 2011; 

24.3. O PAGAMENTO será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na 

entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do 

banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito; 

24.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 

fornecimento do objeto; 

24.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto 

gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

25. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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25.1. O prazo para execução dos serviços será de 2 (dois) dias, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Serviços, acompanhadas da Nota de Empenho. 

25.2. A dilação destes prazos, por período adicional não ultrapassando 2 (dois) dias, poderá 

eventualmente ser concedida, mediante solicitação formal feita pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE.  

25.3. Após este prazo, fica a CONTRATADA passível da aplicação de penalidades. 

26. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 

26.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, de acordo com o art. 77 da lei 8.666/93. 

26.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 

8.666/93; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/93; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
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direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada 

a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 

de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da lei de licitações 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis.             

26.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

26.4. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do item anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

26.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

26.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do item 24.2, sem que haja culpa 

do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

26.7. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

26.8. A rescisão de que trata o inciso I do item 24.6 acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei 

8.666/93; 
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III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas 

e indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

26.9. A aplicação das medidas previstas nos itens I e II do item 24.8, fica a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

26.10. É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 

podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

26.11. Na hipótese do inciso II do item 24.8, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 

Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, conforme o 

art. 80 §3º da lei de licitações e contratos 8.666/93. 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que: 

27.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

27.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

27.1.3. fraudar na execução do contrato; 

27.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

27.1.5. cometer fraude fiscal; 

27.1.6. não mantiver a proposta. 

27.2. Comete 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,  aquele que: 

27.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência 

Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

27.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação 

no dia fixado. 

27.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

27.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

27.3.2. multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

27.3.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% 
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(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 

de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 

27.3.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

27.3.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

27.3.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

27.3.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

27.3.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

27.3.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

27.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

27.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

27.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

27.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

27.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

27.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

27.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

28. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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28.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos 

recursos específicos Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, cuja Programa: 

08.243.0014.2352.101.33.90.37; Fonte: 101 – Recursos de Transferência da União – FPE; Ação: 

Serviço de Cuidador de Crianças; e Elemento de Despesa: 33.90.37 (Locação de Mão de Obra); 

constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da efetiva contratação observadas 

as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

29. PRAZO DE VIGÊCIA DO CONTRATO 

29.1. O Contrato será regido pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 que Regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

29.2. A duração dos contratos será de 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis. 

 

 

 

Macapá-AP, 10 de janeiro de 2022.  

 

 

 

 

 

 

HUGO DE SOUZA LOPES 

Responsável por Atividade Nivel I 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Dec. 1913/2021 – GEA 
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UNIFORMES 

 
ITEM 

 
ITEM 

 
UNIDADE 

QUANT. 

ANUAL 

Valor Médio Anual (R$) Valor Médio Mensal 

(R$) 

 
PERIODICIDADE 

Unitário Total 

1 camisa malha fria algodão UND 40  R$ - R$ - SEMESTRAL 

2 calça em tecido brim UND 40  R$ - R$ - SEMESTRAL 

3 meia em algodão PAR 40  R$ - R$ - SEMESTRAL 

4 sapato preto PAR 40  R$ - R$ - SEMESTRAL 

5 crachá em PVC UND 40  R$ - R$ - ANUAL 

CUSTO ANUAL POR FUNCIONÁRIO R$ -   

CUSTO MENSAL POR FUNCIONÁRIO  R$ - 

ANEXO I 

 

 

MODELO DA PLANILHA DE UNIFORMES 

Quantidade total de Cuidador de Criança: 20  

Quantidade do conjunto de uniformes ao longo de 12 meses: 2     (2 * 20 = 40) 

Quantidade de Crachá ao longo de 12 meses: 1    (1 * 20 = 20) 
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ANEXO II 

MODELO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL: CUIDADOR DE CRIANÇA 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

B MUNICÍPIO  

C ANO DO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO 2022 

D Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 12 

 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA) 

CUIDADOR DE 

CRIANÇA 
Posto 20 

 
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA 

1 TIPO DE SERVIÇO (MESMO SERVIÇO COM CARACTERÍSTICAS DISTINTAS)  

2 CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO) CBO-5162 

3 SALÁRIO NOMINATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL R$ 1.316,08 

4 CCT AP000006/2022 

5 DATA BASE DA CATEGORIA (DIA/MÊS/ANO) 01/01/2022 

 
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$) 

A SALÁRIO BASE   

B ADICIONAL PERICULOSIDADE  - 

C ADICIONAL INSALUBRIDADE  - 

D ADICIONAL NOTURNO 20% - 

E HORAS EXTRAS E DIÁRIAS  - 

F OUTROS (ESPECIFICAR)  - 

TOTAL DO MÓDULO 1 - 

 
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % VALOR (R$) 

A 13 (DÉCIMO-TERCEIRO) SALÁRIO 8,33%  

B FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 12,10%  

TOTAL SUBMÓDULO 2.1 20,43%  

Base de cálculo para o submódulo 2.2 - Nota3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1 (redação dada 

pela Instrução Normativa nº7, de 2018) 

 

 

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % VALOR (R$) 

A INSS 20,00%  

B SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%  

C SAT (SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO) X FAT (COMPROVAR FAT) 1,00% 
 

D SESC OU SESI 1,50%  

E SENAI - SENAC 1,00%  
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F SEBRAE 0,60%  

G INCRA 0,20%  

H FGTS 8,00%  

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 34,80%  

Nota: O SAT desta categoria é 1% o qual deve ser multiplicado pelo FAT de acordo com documento de comprovação da empresa 

 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários  VALOR (R$) 

A TRANSPORTE (Valor da passagem X Qtd X Dias) - (6% desconto do Salário Base) 3,70 
 

B AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (R$ 484,00) 22,00  

C AUXÍLIO FUNERAL -  

D CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ATIVIDADE SINDICAL PATRONAL -  

TOTAL SUBMÓDULO 2.3  

 

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários VALOR (R$) 

2.1 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS - 

 

2.2 GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 

2.3 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS - 

TOTAL DO MÓDULO 2 - 

 

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42%  

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,033%  

C MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1,72%  

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94%  

E INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO SUBMÓDULO 2.2 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,68%  

F MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,72%  

TOTAL DO MÓDULO 3   

 

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais  VALOR (R$) 

A SUBSTITUTO NA COBERTURA DE FÉRIAS 8,33%  

B SUBSTITUTO NA COBERTURA DE AUSÊNCIAS LEGAIS 0,28% 
 

C SUBSTITUTO NA COBERTURA DE LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 
 

D SUBSTITUTO NA COBERTURA DE AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,38%  

E SUBSTITUTO NA COBERTURA DE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,073%  

F OUTROS   

TOTAL SUBMÓDULO 4.1   

 

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada  VALOR (R$) 

A SUBSTITUTO NA COBERTURA DE INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO 7%  

TOTAL SUBMÓDULO 4.2 7% - 

 

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente VALOR (R$) 

4.1 SUBSTITUTO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS - 
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4.2 SUBSTITUTO NA INTRAJORNADA - 

TOTAL DO MÓDULO 4 - 

 

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 INSUMOS DIVERSOS  VALOR (R$) 

A UNIFORMES -  

C ASSISTÊNCIA MÉDICA - CCT -  

D OUTROS (ESPECIFICAR) - - 

TOTAL DO MÓDULO 5 - 0,00 

 

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS % VALOR (R$) 

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO INDIRETO (TOTAL DO MÓDULO 1 + TOTAL MÓDULO 2 + TOTAL MÓDULO 3 + 

TOTAL MÓDULO 4 + TOTAL MÓDULO 5) 
- 

A CUSTOS INDIRETOS 5,00% - 

BASE DE CÁLCULO PARA LUCRO (TOTAL DO MÓDULO 1 + TOTAL MÓDULO 2 + TOTAL MÓDULO 3 + TOTAL MÓDULO 

4 + TOTAL MÓDULO 5 + CUSTO INDIRETO) 

 

- 

B LUCRO 5,00% - 

FÓRMULA PARA CÁLCULO 

Po / ( 1-To ) = P1 

Po = TOTAL DO MÓDULO 1 + TOTAL MÓDULO 2 + TOTAL MÓDULO 3 + TOTAL MÓDULO 4 + TOTAL MÓDULO 5 + 

CUSTOS INDIRETOS + LUCRO 1 = 

REFERENTE A PORCENTAGEM 

To = TOTAL DA ALÍQUOTA DE TRIBUTOS 

P1 = BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS 

 
 
 

- 

C TRIBUTOS (LUCRO PRESUMIDO) 

C.1 PIS 0,65% - 

 

C.2 COFINS 3,00% - 

C.3 ISS 5,00% - 

TOTAL DO MÓDULO 6  - 

 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) VALOR (R$) 

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO - 

B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS - 

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO - 

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE - 

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS - 

 Subtotal (A + B + C + D + E) - 

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - 

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO - 
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ANEXO III 

 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX– FCRIA 

Processo Administrativo nº XXXXXXX/2022- FCRIA - AP 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO 

AMAPÁ, POR MEIO DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO ESTADO DO AMAPÁ/FCRIA E A 

EMPRESA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA OS 

FINS NELE DECLARADOS. 

 

O Estado do Amapá, por meio da  FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, com sede com sede na Rua Eliezer Levy, 1090 – Centro, na cidade de 

Macapá/AP, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.099/0001-54, neste ato representado pelo Diretor Presidente, 

Srº ODILSON SERRA NUNES; Brasileiro, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº XXXXX-OAB e do 

CPF n° XXXXXXX residente e domiciliado na cidade de Macapá/AP, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, sediada no endereço 

XXXXXXXXX, Cep. XXXXXXX por intermédio de seu representante legal o doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº 

XXXXXXX e do CPF XXXXXXXXXX  tendo em vista o que consta no Processo nº XXXXXXX/2022, no Termo 

de Referência e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada no serviço continuado de cuidador de criança em acolhimento 
institucional pela Fundação da Criança e do Adolescente - FCRIA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no termo de referencia.  

1.2 Especificação e quantidade do objeto: 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O
R

D
E

M
 

DESCRIÇÃO 
HORA 

TRABALHADA 
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE 

OCUPAÇÕES - CBO 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

1 
CUIDADOR 
DIURNO 

12 / 36 H 5162 10  R$           R$      R$         

2 
CUIDADOR 
NOTURNO 

12 / 36 H 5162 10  R$           R$      R$         

QUANTITATIVO DE PESSOAL 20  -   -   -  

  6     

VALOR MENSAL DO 
SERVIÇO  

 -  
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6 

  

VALOR SEMESTRAL DO 
SERVIÇO 

 -   R$         

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, com início na data em 
XXXXXXXXXX e encerramento em XXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1 O valor da contratação é de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1  A despesa com a execução do objeto desta contratação está a cargo do orçamento da Fundação da 

Criança e do Adolescente – FCRIA, aprovado para o exercício de 2022, consignados no Programa de 
Trabalho – xx. xxx.xxxx.xxxx.xxx.xx.xx.xx - Natureza de Despesa: xx.xx.xx (outros serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica); Fonte de Recursos: xx – Recursos de Transferência da União – RTU; Ação: cuidador 
de crianças. 

4.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1   O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 

5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
do art. 24 da Lei 8.666/93, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

5.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final 
do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar 
acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008: 

§ 1º A NOTA FISCAL ou FATURA deverá ser obrigatoriamente acompanhada 
das seguintes comprovações: 
 
I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º 
do art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-
obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de 
serviços continuados; 
 
II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de 
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93; e 
 
III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 
 

5.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do 
art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.  

5.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

5.7 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada 
má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados 
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 
sociais e FGTS decorrentes.  

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

a) Não entregar os objetos acordados; 
b)  Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 
5.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 
5.10 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  
5.11 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.12 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.13 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

5.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   



    
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA 
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

6 
Fundação Da Criança e do Adolescente - Fcria  
Rua. Eliezer Levy, 1090 - Central, Macapá - AP, CEP: 68900-083Contato: 4009-9409 -                                                                                       
Email: gabinete@fcria.ap.gov.br ; CNPJ: 34.925.099/0001-5 

5.15 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.  

5.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993. 

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

5.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) 
I = (6/100 I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
CLÁUSULA SEXTA– REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
6.1 O prazo para execução dos serviços será de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem 

de Serviços, acompanhadas da Nota de Empenho, o qual será contado em dias corridos a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho. 

6.2  A empresa selecionada deverá está com suas certidões tributárias dentro dos prazos legais de validade 
e de acordo com as normas vigentes. 

6.3  Ficarão a cargo da contratada todas as despesas com os serviços a ser executado na Fundação da 
Criança e do Adolescente.  

6.4  Os serviços serão recebidos nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, sendo: 
6.5 Provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta; 

6.6   Definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

6.7  Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

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

6.9  O serviço poder ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser adequados ao termo de referência no 
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prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 

6.10 No caso de impossibilidade de entrega do serviço no prazo estipulado, a Contratada deverá 
comunicar por escrito ao Contratante e solicitar novo prazo discriminando a data da provável entrega, 
podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas no 
edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

6.11 A forma de recebimento dos serviços será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
 
CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
7.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

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

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

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

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

7.1.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 
7.1.7 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
7.1.8 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

7.1.9 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
7.1.10 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 

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

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

7.1.13 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
7.1.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

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

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

8.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 
8.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

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

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

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

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

8.9 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

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

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

8.12 exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 
8.13 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. 

8.14 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
– SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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8.15 Substituir, no prazo de duas horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

8.16 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 

8.17 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. 

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

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

8.20 Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão 
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, 
fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada 
específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueadas para movimentação, conforme 
disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão 
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas 
§1º, do art. 19-A, da referida norma. 

8.21 O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a 
seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de 
autorização do órgão ou entidade promotora dessa contratação e será feita exclusivamente para 
o pagamento das respectivas obrigações: 

8.22 13º (décimo terceiro) salário; 
8.23 Férias e um terço constitucional de férias; 
8.24 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 
8.25 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de risco de 

acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, 
de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 02/2008). 

8.26 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo VII da 
IN SLTI/MPOG n. 2/2008. 

8.27 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 
conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação 
e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 
Cooperação Técnica. 
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8.28 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da 
conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a 
prestar os serviços. 

8.29 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, 
os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

8.30 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar 
os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens 
acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações 
ocorridas durante a vigência do contrato. 

8.31 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da 
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a 
confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a 
movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à 
Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação 
dos documentos comprobatórios pela empresa. 

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

8.33 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 
quitação das obrigações trabalhistas. 

8.34  O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva 
titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

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

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

8.37 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 
8.38 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

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

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

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

8.42 oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 
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8.43 Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto dessa contratação direta. 

8.44 Para a realização do objeto da contratação, a Contratada deverá entregar declaração de que 
instalará escritório em Macapá, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
contado a partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e 
solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos 
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;  

8.45 Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la 
na execução do contrato; 

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

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

8.48 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; 

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

8.50 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
8.51 Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no 

§ 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;  
8.52 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, 
§1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

8.53 Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício 
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a 
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último 
dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

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

8.55 Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) 
mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a 
Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao 
contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) 
da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 
35, parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008 

8.56 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que: 
9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto 
9.1.3. fraudar na execução do contrato; 
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
9.1.5. cometer fraude fiscal; 
9.1.6. não mantiver a proposta. 
9.2. Comete 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, aquele que: 
9.3. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até o 

momento da apresentação da fatura; 
9.4. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado. 
9.5. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
9.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 
9.5.2. Multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  
9.6. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por 

ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato 
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte 
e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 

9.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
9.8. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto; 
9.9. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
9.9.1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
9.9.2. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF 

pelo prazo de até cinco anos; 
9.9.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
9.10.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
9.10.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.10.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
9.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

9.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.4.3. Indenizações e multas. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 
11.1. É vedado à CONTRATADA: 
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Códigos de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Macapá para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da 

execução do presente CONTRATO, com a exclusão total de qualquer outro que seja invocável. 
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ODILSON SERRA NUNES 

Presidente da FCRIA 

Decreto 2245/2021 

 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  
 

Macapá - AP, XX  Junho 2022. 
                              

 
 

 

CONTRATADA 

 


