
                   
 

 

 

 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2019 

Fadepe 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 1017/2019 

Tipo de licitação: Menor valor global 

Data: 16 de agosto de 2019 

Horário: 09:h00 (nove horas - Horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

  

A Fadepe – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, mediante 

o(a) pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 003/2019-DE, de 15-04-2019, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, do tipo menor valor global, conforme 

descrito neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto nas Leis 10.520/02 

e 8.666/93, Decreto 5.450/05, e demais normas aplicáveis. 

  

I - DO OBJETO 

1.1 Constitui-se como objeto da presente licitação, por Sistema de Registro de Preços, tem por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada, compreendendo 

o fornecimento de pessoal especializado e treinado, de uniformes e de equipamentos adequados à 

execução dos trabalhos para atender às necessidades do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação, conforme especificações contidas no presente Termo de Referência e seus anexos, nos 

seguintes quantitativos:  

 

 

 

 



                   
 

 

 

Serviços de Vigilância Armada 

Item Cargo 
Nº 

Postos 
Nº de Vigias 

1 Turno diurno 12x36 horas (07 às 19hs) 04 08 

2 Turno noturno 12x36 horas (19 às 07hs) 03 06 

 Totais 07 14 

 

       1.1.1 O objeto ora licitado visa atender às necessidades dos projetos atendidos pela Fadepe. 

 1.1.2 A criação da ata de registro de preços é justificada pela necessidade de contratações 

frequentes dos itens, além da impossibilidade de previsão do quantitativo a ser demandado.   

1.2  Em caso de divergência entre as especificações constantes do COMPRASNET, e as 

especificações constantes do edital, prevalecerão, sempre, as do edital. 

 

 

 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com este edital, na data, 

horário e endereço indicados no preâmbulo. 

2.2 Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, e que estejam cadastrados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), de acordo com o Art. 3º do Decreto 

5.450/05. 

 2.2.1 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, os 

documentos expedidos nos últimos 60 (sessenta) dias que antecederem à data da sessão deste 

certame serão considerados válidos.  

2.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 2.3.1 Em recuperação extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

 2.3.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública e/ou com a 

Fadepe suspenso; ou que, por estas, tenham sido declaradas inidôneas, punidas nos termos do artigo 7º 

da Lei 10520/02 c/c o Artigo 28 do Decreto 5450/05; 



                   
 

 

 

 2.3.3 Estrangeiras que não funcionem no País; 

 2.3.4 Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

 2.3.5 Da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico servidor de qualquer órgão ou 

entidade vinculada ao órgão promotor da licitação. 

2.4 Os participantes deverão manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitações previstas neste edital, e aos requisitos do 

Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.  

2.5 Os participantes deverão acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, durante a sessão 

pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

 

III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05), no site 

www.comprasnet.gov.br. 

 3.1.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do Sistema Eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 

3.2 Os participantes deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo 

de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão. 

3.3 O credenciamento do participante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (art. 13, inciso I, Decreto 5.450/05), que também será 

requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do Sistema Eletrônico implica na responsabilidade legal do 

participante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, Decreto nº 5.450/05). 

3.5 O uso da senha de acesso pelo participante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema 

Eletrônico ou à Fadepe, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).  

3.6 O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital. O proponente declarará no Sistema Eletrônico, antes de registrar sua 



                   
 

 

 

proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se a 

sanções legais na hipótese de declaração falsa. 

 

IV - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do participante e 

subsequente encaminhamento dos valores totais para cada item cotado, até a data e hora marcada para 

abertura da sessão de lances do pregão, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico (artigo 21 do Decreto 5.450/05). 

4.2 A Proposta de Preços assinada (digitalizada), contendo as especificações do objeto ofertado, 

devidamente detalhadas, já atualizada com o último lance dado, bem como toda a documentação 

referente à habilitação da empresa, deverá ser formulada e ANEXADA no COMPRASNET, na tela 
própria, no prazo de até 02 (duas) horas do término da etapa de lances da sessão pública, 

devidamente convocado pelo pregoeiro. Qualquer dificuldade ou impedimento no processo de 

anexação de arquivos no COMPRASNET deverá ser comunicado imediatamente à Fadepe, via e-

mail: janaina.inacio@fadepe.org.br, dentro deste mesmo prazo, sob pena de desclassificação 

automática da empresa. 

   4.2.1 Posteriormente, poderá, a critério do pregoeiro, ser solicitado o envio dos originais ou 

cópias autenticadas da proposta/documentação completa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas ao SETOR DE LICITAÇÕES DA Fadepe, no endereço indicado nesse edital; devendo ser, neste caso, 

informado, obrigatoriamente por e-mail (e confirmado o recebimento), o código do envio via correios 

para rastreamento, imediatamente à respectiva postagem. O não cumprimento do prazo de entrega da 

documentação original ou autenticada (48 horas) citada, ou o não envio do código de rastreamento no 

mesmo prazo acima, QUANDO SOLICITADO, acarretará na desclassificação automática da empresa e a 

mesma poderá sofrer punições cabíveis. 

4.2.2 A proposta de preços deverá conter o seguinte: 

4.2.2.1 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

abertura deste Pregão. Caso esse prazo seja omitido, o Pregoeiro entenderá como sendo igual ao 

previsto nesse subitem; 

4.2.2.2 Especificação clara e completa dos serviços e produtos oferecidos, obedecida à mesma 

ordem constante do Edital e seus anexos, indicando o quantitativo e a sua especificação, conforme 

planilhas de precificação contidas no Anexo II. 

4.2.2.3 Planilha de formação de custos, obedecendo à sequência dos itens e , sem conter 

alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, 

em moeda corrente nacional, expressos por algarismos, constando os valores unitários e totais de cada 



                   
 

 

 

componente descritos no Anexo II e o preço global por extenso, prevalecendo este último em caso de 

divergência. 

     4.2.2.4 Declaração expressa de que os preços propostos abrangem todos os insumos, 

incluindo quaisquer custos, despesas e encargos de qualquer natureza, como constando os valores 

unitários e totais de cada componente descritos no Anexo II e o preço global por extenso, prevalecendo 

este último em caso de divergência. 

          4.3 Assim, após o encerramento da fase de lances do Pregão Eletrônico, na fase de 

“Aceitação”, será solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), em “Convocar Anexo”, o uso desta opção; selecionando, 

na tela do sistema, o(s) fornecedor(es) convocado(s), o(s) qual(is) DEVERÁ(O) ENVIAR O ARQUIVO 

ANEXO (proposta/documentação), por item, relativamente ao último lance ofertado, tudo conforme 

convocação no sistema COMPRASNET. Os PARTICIPANTES deverão acompanhar todas as operações no 
sistema eletrônico COMPRASNET, através do chat e das telas de avisos. 

4.4 Incumbirá à Participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas 

apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

4.6 Declaração expressa de que está apto a prestar os serviços da forma como especificado neste 

Edital, sobretudo no que concerne aos prazos de execução e entrega. 

4.7 Ainda que a licitante seja única e exclusiva responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, reserva-se ao Pregoeiro o 

direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares. 

4.8  As empresas deverão elaborar suas propostas com base nas determinações da Instrução 

Normativa nº 05/2017/MPOG e na planilha de custo constante do Anexo II, do presente termo, 

baseada no Anexo III da mesma IN. Estas planilhas servirão de base para o julgamento das propostas, 

a análise da composição dos custos decorrentes da execução contratual, a fiscalização do termo de 

contrato, bem como à implementação da repactuação, se pertinente. 

4.9 Quando da apresentação das propostas, os licitantes deverão indicar expressamente os 

Sindicatos que regem as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços, bem como as 

respectivas datas bases e vigências, devendo, obrigatoriamente, anexar à proposta, os acordos 

coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas utilizados na elaboração. 

4.10 Todos os benefícios incluídos, bem como percentuais a serem considerados para cálculo de 

adicionais deverão obedecer àqueles fixados em instrumento coletivo específico, anexo à proposta, 



                   
 

 

 

com nº de registro no Ministério do Trabalho e Emprego deverá estar claro. A data-base desta 

Convenção e/ou Acordo é que servirá de marco para eventuais repactuações ao contrato. 

4.11 A todos os valores apresentados, sejam de uniformes, equipamentos ou de tarifas de transporte 

coletivo, dentre outros, deverão fazer-se acompanhar os respectivos cálculos demonstrativos e/ou 

lei/decreto/norma que tenha estipulado os referidos valores. 

4.12 Em conformidade com a IN 05/2017/MPOG, os licitantes assumem o compromisso de elaborar 

suas propostas, de forma independente, sem qualquer tipo de comunicação acerca do conteúdo das 

mesmas. 

4.13  Todos os itens cotados na proposta deverão cobrir inteiramente os custos relativos à prestação 

do serviço, não havendo a possibilidade de novos itens serem incluídos, posteriormente, exceto por 

força de determinação legal. 

4.14 Conforme art. 193 da CLT, são consideradas atividades perigosas "aquelas que, por sua natureza 

ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 

trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial" e, por conseguinte, ensejam o pagamento de 30% a título de adicional de 

periculosidade. 

4.15  A designação do preposto, responsável pela coordenação e supervisão dos serviços executados, 

não implicará em ônus para a CONTRATANTE. 

4.16 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições nelas 

contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e em 

conformidade com as disposições editalícias, bem como fornecer todos os materiais/insumos 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

4.17  Os licitantes deverão apresentar memória de cálculo dos valores indicados na planilha para cada 

um dos itens nela relacionados. Esta planilha deverá ser detalhada dando à contratante as informações 

sobre a composição de custos da proposta e sua exequibilidade. 

4.17.1 Apresentar planilhas para cada tipo de posto de serviço. 

4.17.2 No que tange ao tipo de tributação ao qual a licitante está enquadrada, ela deverá apresentar 

documentação comprobatória pertinente, de forma a detalhar a retenção dos tributos para cada 

regime tributário. 

 

 

V - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 



                   
 

 

 

 

5.1  A partir das 09h00 (nove horas) do dia 16/08/2019, e em conformidade com o subitem 4.1 do 

edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP 030/2019 – Fadepe, com a divulgação das 

Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme o edital, e de acordo com o 

Decreto nº 5.450/05.  

            5.1.1 Após a abertura, o(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

 5.1.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema 

Eletrônico, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes. 

5.2 A comunicação entre o(a) pregoeiro(a) e os participantes ocorrerá mediante troca de mensagens, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico. 

 

VI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1 Iniciada a etapa competitiva, os participantes poderão encaminhar lances para cada item cotado, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo os participantes imediatamente informados do 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.2 Os participantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário fixado 

e as regras de aceitação dos mesmos. O julgamento dar-se-á pelo menor valor global. 

6.3 Os participantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

6.5   IMPORTANTE: Ao formularem as propostas, os fornecedores participantes deverão oferecer lances 

observando que o valor total dividido pelo quantitativo requerido não pode resultar num valor unitário 

que extrapole o número de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, 

o(a) pregoeiro(a) estará autorizado(a) a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma 

que o valor unitário (com no máximo duas casas decimais após a vírgula – casa dos centavos), 

multiplicado pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último lance ofertado. 

 

VII -   DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1 O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação mencionado no 

Art. 45, Inciso I, parágrafo primeiro, da Lei no 8.666/93 (menor valor global). 



                   
 

 

 

7.2 O(A) pregoeiro(a) efetuará o julgamento das propostas de preços decidindo sobre aceitação dos 

preços obtidos. 

7.3 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, e aprovadas as amostras/vistorias que vierem a ser 

solicitadas, o(a) pregoeiro(a) divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se os participantes desatenderem às 

exigências habilitatórias, inclusive com relação à aceitabilidade das amostras/vistorias apresentadas, o(a) 

pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao edital. 

           7.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com o 

participante para que seja obtido preço melhor. 

 

 

VIII - DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 O participante interessado em participar do presente Pregão deverá estar cadastrado e habilitado 

nos níveis I e II  do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN/MPOG n° 

02/10.  

8.2 O cadastramento e a habilitação nos níveis I e II do SICAF dar-se-á com a apresentação da 

documentação discriminada na IN/MPOG nº 02/2010, em qualquer unidade de cadastramento dos 

órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da 

Federação. 

8.3 A habilitação do participante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, constituindo irregularidade a indisponibilidade do cadastro para consulta, em 

razão do seu vencimento, desativação, suspensão ou vencimento de qualquer certidão referente às fases 

habilitatórias exigidas nesta licitação. 

8.4 A empresa que optar por não verificar seu cadastro e habilitação no SICAF, deverá informar tal 

fato e apresentar a documentação abaixo digitalizada, juntamente com a anexação da proposta no site, 

sem prejuízo do disposto no item 4.2.1., sem a qual poderá ser inabilitada: 

I – Habilitação jurídica:  

 a) Cédula de identidade; 

 b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 



                   
 

 

 

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

            II –  Regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no CPF ou CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

participante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

c.1) A regularidade do fornecedor junto ao SICAF considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento à Lei nº 12.440, de 07/07/11, que 

comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do participante (a 

disponibilidade da certidão válida e regular no respectivo site poderá suprir a ausência de sua 

apresentação). 

              III - qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

b) Comprovação da boa situação financeira da participante vencedora, aferida com base na 

consulta dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 

um (>1).  Tais índices deverão ser apresentados em documento assinado por profissional devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC.  As empresas que apresentarem resultado 

inferior ou igual a um em quaisquer dos índices referidos anteriormente, deverão comprovar, através da 

apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício social, possuir Patrimônio Líquido mínimo 



                   
 

 

 

correspondente a 5% do valor estimado da presente licitação, conforme estabelecido nos § 2º e 3º, do 

artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 

 

IV - Qualificação Técnica: 

a)O participante deverá apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando já ter fornecido produtos pertinentes e com 

características compatíveis com o objeto dessa licitação, conforme especificado no Anexo I deste edital. 

O atestado deverá ser emitido em papel timbrado com firma reconhecida e/ou com o nome e telefone 

do responsável pela emissão; 

b) Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e quantidades, com o(s) 

objeto(s) da presente licitação, a comprovação da prestação de serviços terceirizados, por meio de 

atestados, cujo somatório corresponda ao quantitativo máximo de vigilantes a serem contratados para o 

período de 1 (um) mês, observados os quantitativos mencionados no Edital.  

 

8.5 - Todas as participantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverão enviar, obrigatoriamente, de 

forma virtual, no momento da elaboração e envio da proposta, os seguintes documentos: 

8.5.1 - Declaração independente de proposta, de acordo com a Instrução Normativa 

 nº 02, de 16/09/2009, publicada no DOU, nº 178, seção I, pág. 80, de 17/09/09.  

8.5.2 - Declaração de Inexistência de fato superveniente para sua habilitação no presente 

processo licitatório e de que estão cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

8.5.3 - Declaração de Menor, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos, 

na condição de aprendiz; 

8.5.4 - Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado; 

8.5.5 - Declaração ME/EPP/COOP, quanto ao enquadramento como microempresa ou empresas 

de pequeno porte, emitida em papel timbrado, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º 123/06, 

de acordo com o artigo 43, § 1º e § 2º. 

8.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará os 

participantes às sanções previstas no Art. 28 do Decreto nº 5.450/05. 

8.7  São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados especificados neste 

edital. 



                   
 

 

 

8.8  Para todos os efeitos deste item considera-se participante vencedor aquele que ofereceu melhor 

oferta, e, sendo esta recusada por qualquer motivo ou sendo este inabilitado, proceder-se-á à 

habilitação do detentor do segundo menor valor global e assim sucessivamente. 

8.9 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.  

8.10    Os participantes deverão observar os critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos na 

Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010. 

8.11  Ao participante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e à 

qualificação econômico-financeira encontrar-se desatualizada no referido Sistema, será facultada a 

complementação da documentação atualizada, exclusivamente no mesmo prazo e forma da 

apresentação da proposta de preços (ressalvado o prazo e condições para as empresas beneficiadas 

pela Lei Complementar nº 123/06). 

            8.11.1 A apresentação de documento atualizado de habilitação no SICAF por parte do 

participante eximirá a obrigatoriedade da apresentação das certidões descritas no item 8.4, exceto da 

letra “c.1” do subitem II, letra “a” do subitem III, e subitem IV. 

        8.12.2 Caso o participante vencedor seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, constituída 

na forma da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Fadepe, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa, conforme disposto no §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006. 

 

8.13 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

requeridos neste Edital e seus Anexos. 

 

 

IX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) 

pregoeiro(a) até 03 (três) dias úteis anteriores (não incluindo estes) à data fixada para abertura  da  

sessão  pública,   por  meio   eletrônico,   através  do e-mail institucional janaina.inacio@fadepe.org.br. 

9.2 Até 02 (dois) dias úteis (não incluindo estes) antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, também por meio 

eletrônico, conforme descrito no item 9.1. 



                   
 

 

 

9.2.1 Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

X - DOS RECURSOS 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer participante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido, se for o 

caso, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, via site 

www.comprasnet.gov.br; ficando os demais participantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, através do mesmo site, que começará a contar do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

dos seus interesses.   

 10.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada dos participantes quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o 

objeto ao participante declarado vencedor.  

10.2 - É assegurado aos participantes vista imediata dos atos do pregão no SETOR DE LICITAÇÕES DA 

Fadepe, com finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões. 

10.3 - A decisão do(a) pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação. 

10.4 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam 

passíveis de aproveitamento. 

10.5 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Fadepe, situado 

na Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, nº 545, Bairro Cascatinha, Juiz de Fora/MG, CEP 36.033-310, Telefax: 

(32) 3231-2250 e (32) 3231-2120. 

10.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

que forem enviados por fax ou e-mail, todos deverão ser apresentados no site do COMPRASNET. 

10.7 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas via site: www.comprasnet.gov.br, sendo 

analisadas pela autoridade competente da Fadepe, a qual decidirá sobre os recursos após apreciação do 

parecer do (a) pregoeiro (a). 

 

XI  –   DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 



                   
 

 

 

11.1 - O objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

11.2 - A homologação deste pregão é atribuição da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro(a), ou, quando houver recurso, 

pela própria autoridade competente. 

11.3 - A Fadepe enviará o respectivo instrumento para assinatura por meio eletrônico (e-mail), 

devendo o participante vencedor devolve-lo devidamente assinado, no prazo de 48 horas, por 

sedex. 

11.4 - O prazo de convocação do participante vencedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Fadepe. 

11.5 - No caso do participante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata 

de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas nesse edital, o pregoeiro(a) poderá, mantida a 

ordem de classificação, negociar com o participante seguinte antes de efetuar seu registro. 

11.6 – A existência de preços registrados não obriga a Fadepe a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

devidamente motivada; sendo assegurada, ao fornecedor beneficiário do registro, preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

XII – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 - A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste pregão será de 06 (seis) meses 

contados da data da sua assinatura. 

 

XIII - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

13.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no Art. 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

13.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da 

Lei nº 8.666/93, a Fadepe, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 

processo licitatório.  

13.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Fadepe, o proponente registrado será convocado pela 

Fadepe para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

XIV - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS 



                   
 

 

 

14.1 – A Fadepe é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame, inclusive, para o gerenciamento da Ata de Registro de Preço. 

14.2 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Fadepe – Órgão Gerenciador, desde 

que devidamente comprovada a vantagem, e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/2013. 

14.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, no caso da hipótese prevista no item 

anterior, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

 

XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Fadepe, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, de 

acordo com o art. 7° da lei 10.520/02, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 

participante que: 

a) Ensejar retardamento da realização do certame; 

b) Cometer fraude fiscal; 

c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) Apresentar documento ou declaração falsa; 

e) Não mantiver a proposta de preços; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Cometer fraude na prestação dos serviços; 

h) Não celebrar o contrato;  

15.2  Havendo descumprimento de obrigações, aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita 

através de notificação por meio de ofício, mediante contrarrecibo, estabelecendo prazo imediato para 

cumprimento das obrigações descumpridas; 

15.3  Descumprido o prazo estipulado no item 15.2 ou caso a gravidade do inadimplemento exigir a 

aplicação de penalidade superior à prevista no item anterior, aplicar-se-á multa de 0,3% (três décimos 

por cento) sobre o valor do contrato a cada ocorrência incorrida pela Empresa vencedora, sem prejuízo 

das demais penalidades; 



                   
 

 

 

15.4 Não havendo mais interesse da Fadepe na execução do objeto, total ou parcialmente, em razão do 

descumprimento, por parte da empresa vencedora de qualquer das condições avençadas, poderá ser 

aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ATA, nos termos do inciso II do art. 87 da 

Lei 8.666/93, sem prejuízo da reparação de eventuais danos suportados pela Fadepe. 

15.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o 

participante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 

das demais combinações legais. 

15.6 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja 

sujeita a empresa vencedora, nos termos dos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666-93, e nas disposições da Lei 

10.520/02. 

15.7 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Fadepe ou, inexistindo saldo suficiente para quitar o débito, 

deverá ser quitado através de boleto bancário, sob pena de ser cobrado judicialmente seu 

inadimplemento. 

15.8 As penalidades previstas poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais 

e comprovados. 

 

XVI - DO PAGAMENTO 

16.1 - A Fadepe procederá ao pagamento em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 (duas) vias, devidamente 

atestada; a qual deverá ser encaminhada à Fadepe após cada pedido, contendo o número do presente 

certame, o número do contrato/ata firmado entre a empresa e a Fadepe, o nome do projeto, a 

quantidade fornecida, os preços unitários e total do pedido. 

16.2 - Em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11/01/2012, a Fadepe reterá, na fonte, o 

imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como a contribuição sobre o lucro líquido, a 

contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos 

que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção. 

16.3 - A Fadepe matriz não é contribuinte do ICMS. 

16.4 Para quitação dos serviços executados, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura ao final de 

cada mês de serviço prestado.  

 

 



                   
 

 

 

XVII - DO RECEBIMENTO 

17.1 - O objeto da presente licitação será prestado à Fadepe em conformidade com o edital e seus 

anexos, com suas posteriores alterações (se houver). 

17.2 - A Fadepe rejeitará, no todo ou em parte, a execução em desacordo com os termos deste edital e 

seus anexos. 

 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) 

pregoeiro(a) em contrário. 

18.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por e-mail, ao(à) Pregoeiro(a), no endereço eletrônico 

janaina.inacio@fadepe.org.br, mediante confirmação de recebimento. 

18.3 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

18.4 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

participante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

18.5 - É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da 

sessão pública do pregão. 

18.6 - Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.7 - Os participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas de 

preços. 

18.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do participante ao 

fornecimento à Fadepe. 

18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Fadepe.  



                   
 

 

 

18.10 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

18.11 - Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 15.1 do presente edital, o 

lance é considerado proposta. 

18.12 - O participante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Art. 13º, Inciso III, do 

Decreto nº 5.450/05). 

18.13 - Incumbirá ao participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Art. 13º, Inciso IV, 

do Decreto nº 5.450/05). 

18.14 - Aos casos omissos aplicar-se-ão às demais disposições constantes da Lei 10.520/02 e da Lei nº 

8.666/93, com suas posteriores alterações. 

18.15 - Para todos os efeitos, os anexos do presente edital são partes integrantes do mesmo, inclusive 

para efeito de vinculação das partes. 

18.16 - Os dados fornecidos pelos participantes ao SICAF serão adotados como dados oficiais neste 

certame para todos os efeitos (contatos telefônicos, fax, e-mail, nome do responsável pela assinatura de 

atas, contratos, etc.), sendo necessário, portanto, atualização constante do cadastro. 

18.17 - A empresa vencedora deverá rejeitar qualquer pedido / solicitação de compra do objeto ora 

contratado que não tenha partido do Setor de Aquisições da Fadepe, exceto se formalmente 

autorizada para tal, por meio de documento específico.” 

 

XIX - DO FORO 

19.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum da Comarca de 

Juiz de Fora/MG. 

Juiz de Fora, 11 de Julho de 2019. 

Marco Antônio Romano Quintão Júnior 

Fadepe 

 

 



                   
 

 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2019 

Fadepe 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 1017/2019 

Tipo de licitação: Menor preço global 

Data16 de agosto de 2019 

Horário: 09:h00 (nove horas - Horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação, pelo Sistema de Registro de Preços, tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de vigilância armada, compreendendo o fornecimento de pessoal 

especializado e treinado, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos para 

atender às necessidades do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, conforme 

especificações contidas no presente Termo de Referência e seus anexos, nos seguintes quantitativos:  

 

Serviços de Vigilância Armada 

Item Cargo 
Nº 

Postos 
Nº de Vigias 

1 Turno diurno 12x36 horas (07 às 19hs) 04 08 

2 Turno noturno 12x36 horas (19 às 07hs) 03 06 

 Totais 07 14 

 

 

 



                   
 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A contratação visa garantir a segurança dos locais onde são realizadas as atividades do Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd. 

O patrimônio a ser protegido consiste em diversos computadores, com monitores e periféricos, 

centrais de PABX, no-breaks, equipamentos de telefonia, equipamentos de audiovisual, aparelhos de ar 

condicionado, ventiladores, mobiliários, scanners, dentre outros. Ademais, muitos são os documentos de 

extrema importância que se encontram alocados nos prédios e que precisam ter sua guarda preservada 

para fins de registro, até que possam ser descartados. Vale salientar que há prazos contratuais que 

impõem a manutenção e preservação desses documentos.  

A contratação dos serviços de vigilância é essencial para a proteção contra depredação, violação, 

evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio e para assegurar a 

integridade física dos colaboradores e demais pessoas envolvidas no desempenho de suas atividades, e, 

ainda, daqueles que eventualmente transitem pelas instalações deste Centro. 

Deve-se considerar que tal necessidade é justificável uma vez que o CAEd não dispõe de mão 

de obra e  insumos necessários para cumprir com o objeto por meios próprios.  

Nesse sentido, vale ressaltar que, conforme Decreto 7.892/2013, o Sistema de Registro de Preços 

– SRP consiste no “conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 

serviços e aquisições de bens, para contratações futuras”. Diante disso, justifica-se a escolha desse 

procedimento, com fulcro no Art 3º, IV do mesmo decreto,  em razão da impossibilidade de se definir 

previamente o quantitativo de postos que serão solicitados pelo CAEd, o qual sofre variação em face do 

quantitativo de projetos de avaliação, do ciclo de correção e processamento dos instrumentos de 

avaliação e do quantitativo de pessoal envolvido nessas atividades. 

Insta salientar que o Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão nº 1737/2012 – 

Plenário, ainda na vigência do Decreto nº 3.931/2011, assentou que é possível o registro de preços de 

serviços contínuos desde que atendidas quaisquer das hipóteses do inc. 2º desse regulamento, 

atualmente substituído pelo art. 3º do Decreto nº 7.892/2013. Posto isso, compreende-se que a 

demanda ora solicitada enquadra-se em uma das hipóteses do Decreto 7892/2013, qual seja, " IV - 

quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 

pela Administração." 



                   
 

 

 

 

 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

3.1. Trata-se o objeto de serviços de natureza comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da 

Lei 10.520, de 2002, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Registro de Preços, em sua 

forma eletrônica e critério de julgamento pelo menor valor global. 

 

3.2. Os serviços objeto deste certame deverão ser prestados ininterruptamente, a fim de evitar a 

ocorrência de incidentes de segurança, bem como eventuais danos ao patrimônio, sendo caracterizados 

como contínuos, podendo estender-se por mais de um exercício financeiro, conforme disposto no 

inciso II do artigo 7º da Lei 8.666/93. 

 

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

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

subordinação direta. 

 

 

 

4.  DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.1. Propostas 

 

4.1.1. Os preços unitários e totais deverão ser apresentados com, no máximo, duas casas decimais, em 

moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso, prevalecendo este último, em caso de 

discordância. 

 



                   
 

 

 

4.1.2.  Ainda que a licitante seja única e exclusiva responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, reserva-se ao Pregoeiro 

o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares. 

 

4.1.3.  As empresas deverão elaborar suas propostas com base nas determinações da Instrução 

Normativa nº 05/2017/MPOG e na planilha de custo constante do Anexo II, do presente termo, baseada 

no Anexo III da mesma IN. Estas planilhas servirão de base para o julgamento das propostas, a análise 

da composição dos custos decorrentes da execução contratual, a fiscalização do termo de contrato, bem 

como à implementação da repactuação, se pertinente. 

 

4.1.4.  Quando da apresentação das propostas, os licitantes deverão indicar expressamente os Sindicatos 

que regem as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços, bem como as respectivas 

datas bases e vigências, devendo, obrigatoriamente, anexar à proposta, os acordos coletivos, convenções 

coletivas ou sentenças normativas utilizados na elaboração. 

 

4.1.5. Todos os benefícios incluídos, bem como percentuais a serem considerados para cálculo de 

adicionais deverão obedecer àqueles fixados em instrumento coletivo específico, anexo à proposta, com 

nº de registro no Ministério do Trabalho e Emprego deverá estar claro. A data-base desta Convenção 

e/ou Acordo é que servirá de marco para eventuais repactuações ao contrato. 

 

4.1.6.   A todos os valores apresentados, sejam de uniformes, equipamentos ou de tarifas de transporte 

coletivo, dentre outros, deverão fazer-se acompanhar os respectivos cálculos demonstrativos e/ou 

lei/decreto/norma que tenha estipulado os referidos valores. 

 

4.1.7.  Em conformidade com a IN 05/2017/MPOG, os licitantes assumem o compromisso de elaborar 

suas propostas, de forma independente, sem qualquer tipo de comunicação acerca do conteúdo das 

mesmas. 

 

4.1.8.  Todos os itens cotados na proposta deverão cobrir inteiramente os custos relativos à prestação 

do serviço, não havendo a possibilidade de novos itens serem incluídos, posteriormente, exceto por 

força de determinação legal. 

 



                   
 

 

 

4.1.9.  Conforme art. 193 da CLT, são consideradas atividades perigosas "aquelas que, por sua natureza 

ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 

trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial" e, por conseguinte, ensejam o pagamento de 30% a título de adicional de 

periculosidade. 

 

4.1.10.  A designação do preposto, responsável pela coordenação e supervisão dos serviços executados, 

não implicará em ônus para a CONTRATANTE. 

 

4.1.11.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições nelas 

contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e em 

conformidade com as disposições editalícias, bem como fornecer todos os materiais/insumos 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

 

4.1.12.  Os licitantes deverão apresentar memória de cálculo dos valores indicados na planilha para cada 

um dos itens nela relacionados. Esta planilha deverá ser detalhada dando à contratante as informações 

sobre a composição de custos da proposta e sua exequibilidade. 

     

4.1.12.1. Apresentar planilhas para cada tipo de posto de serviço. 

       

4.1.12.2 - No que tange ao tipo de tributação ao qual a licitante está enquadrada, ela deverá 

apresentar documentação comprobatória pertinente, de forma a detalhar a retenção dos tributos para 

cada regime tributário. 

 

4.2. Critérios de Habilitação 

 

4.2.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para 

o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, por 

meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha serviços de 

vigilância compatíveis com tal objeto. 



                   
 

 

 

4.2.1.1. Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e quantidades, 

com o(s) objeto(s) da presente licitação, a comprovação da prestação de serviços terceirizados, por meio 

de atestados, cujo somatório corresponda ao quantitativo máximo de vigilantes a serem contratados 

para o período de 1 (um) mês, observados os quantitativos mencionados no Termo de Referência.  

 

 

5. DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS 

 

5.1. Os serviços deverão ser executados na cidade de Juiz de Fora – MG. Os endereços serão informados 

no momento do envio da solicitação de execução. 

5.1.1. Excepcionalmente, poderá haver a necessidade de alocação de postos em cidades 

adjacentes, sendo necessário, para tanto, o prévio aceite da contratada. 

 

 

 

6.  DA VISITA TÉCNICA 

 

6.1. Com o intuito de facilitar a elaboração das propostas técnicas, as empresas interessadas 

poderão realizar visita técnica nas dependências do CAEd, que será comprovada mediante apresentação 

de declaração cujo modelo está contido no ANEXO III. 

 

6.1.1. A visita técnica é facultativa, mas a licitante que optar por não realizá-la, deverá preencher 

e apresentar a declaração de pleno conhecimento (ANEXO IV). 

 

7.  DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1.  A execução dos serviços deverá estar em consonância com o previsto na lei 7.102/83 

(legislação brasileira sobre segurança privada), na Portaria 3.233/2012, da Polícia Federal (dispõe sobre 

as normas relacionadas às atividades de segurança privada), no Decreto 5.452/43 (Consolidação das leis 

do Trabalho) e no acordo/convenção coletiva que estiver em vigor.  

 



                   
 

 

 

7.2. A empresa vencedora terá como objetivo o fornecimento de pessoal qualificado, com a 

denominação de VIGILANTE, em consonância com o estabelecido pela Classificação Brasileira de 

Ocupações - CBO, sob o número 5173, conforme disponibilizado na página eletrônica do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

 

        7.3.  A descrição sumária do perfil que se exige do vigilante é, dentre outras:  

 

a) vigiar dependências e áreas públicas a fim de prevenir, controlar e combater delitos como porte 

ilícito de arma, munições e outras irregularidades. 

b) zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. 

c) recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. 

d) fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio. 

e) controlar objetos e cargas. 

f) comunicar-se via rádio ou telefone. 

g) prestar informações ao público e aos órgãos competentes. 

 

7.4.  Para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro. 

b) ter idade mínima de 21 anos. 

c) nível de escolaridade correspondente à 4ª série do primeiro grau. 

d) ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento autorizado 

nos termos da lei ( redação dada pela Lei nº 8.863, de 1.994).   

e) ter sido aprovado em exame de saúde físico, mental e psicotécnico. 

f) não ter antecedentes criminais registrados. 

g) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 

 

7.5. As atribuições do VIGILANTE, bem como suas competências pessoais e seus recursos de 

trabalho (a serem fornecidos pela empresa contratada), também estão explicitamente discriminadas, 

sendo destacado o que for mais pertinente ao CAEd, segundo suas necessidades, conforme se vê a 

seguir: 



                   
 

 

 

 

ÁREAS DE ATIVIDADES 

 

1 - ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO 

2 – FISCALIZAR PESSOAS, CARGAS E PATRIMÔNIO 

3 - RECEPCIONAR PESSOAS 

4 – CONTROLAR OBJETOS E CARGAS 

5 – COMUNICAR-SE 

 

1 - ZELAR PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO 

 Controlar o acesso de pessoas em áreas restritas. 

 Rondar as dependências do local de trabalho. 

 Ligar e desligar sistemas de iluminação. 

 Ligar cabine de força. 

 Recomendar o uso de equipamento de proteção individual aos trabalhadores. 

 Exigir que as pessoas não fumem em locais proibidos. 

 Desligar equipamentos esquecidos ligados. 

 Apartar brigas. 

 Providenciar socorros médicos. 

 Solicitar reparos. 

 Resgatar pessoas acidentadas na via. 

 Fotografar ocorrências. 

 Prevenir incêndios. 

 

 

2 – FISCALIZAR PESSOAS, CARGAS E PATRIMÔNIO 

 Revistar pessoas. 

 Revistar veículos. 

 Revistar recintos. 

 Realizar varreduras. 



                   
 

 

 

 Visualizar áreas pelo circuito fechado de TV. 

 

3 – RECEPCIONAR PESSOAS 

 Identificar pessoas. 

 Consultar a pessoa a ser visitada. 

 Observar o comportamento de pessoas 

 Abordar pessoas 

 Encaminhar pessoas 

 Acompanhar visitantes. 

 Controlar a movimentação de pessoas. 

 Auxiliar idosos, deficientes físicos e demais pessoas necessitadas. 

 Recepcionar autoridades. 

 Requisitar transporte. 

 

4 – CONTROLAR OBJETOS E CARGAS 

 Verificar a documentação da carga. 

 Conferir a mercadoria e carga. 

 Apreender objetos ilícitos e irregulares. 

 Acompanhar a entrega da carga dentro do local de trabalho. 

 Identificar objetos achados e perdidos para devolução. 

 

5 - COMUNICAR-SE 

 Relatar ocorrências. 

 Comunicar-se via rádio e ou telefone sobre pessoas, veículos suspeitos e atividades em geral. 

 Prestar informações ao público. 

 Solicitar a presença de autoridade competente. 

 Informar visitantes sobre normas de segurança. 

 Comunicar-se com a CONTRATANTE durante a escolta, se for o caso. 

 

 



                   
 

 

 

6 - COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 Demonstrar atenção. 

 Trabalhar em equipe. 

 Trabalhar com ética profissional. 

 Revelar idoneidade. 

 Manter bom condicionamento físico. 

 Usar técnicas de defesa pessoal. 

 Manter boa aparência. 

 Prestar primeiros socorros. 

 Demonstrar autocontrole em situações de risco. 

 Demonstrar tranqüilidade. 

 

7 - RECURSOS DE TRABALHO 

(a serem fornecidos pela empresa contratada) 

 Uniforme. 

 Colete balístico. 

 Apito. 

 Luvas de proteção. 

 Coturno. 

 Bastão tonfa de defesa. 

 Lanterna. 

 Algemas. 

 Cassetete. 

 Revólver. 

 Equipamento de proteção individual. 

 
 

8.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE VIGILANTE 

 

8.1      Circular as dependências de edifícios, estacionamentos e áreas adjacentes, 

certificando-se de que portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 



                   
 

 

 

examinando instalações hidráulicas e elétricas, no sentido de prevenção contra roubos, incêndios e 

outros danos. 

 

8.2     Observar a movimentação de pessoas, veículos e materiais; anotar placas de 

veículos (nas situações indicadas pela CONTRATANTE); conferir notas fiscais de volumes 

transportados, fazendo os registros pertinentes; anotar números patrimoniais de bens pertencentes à 

CONTRATANTE, quando retirados dos respectivos prédios. 

 

8.3     Comunicar, imediatamente, em se verificando, no local em que prestar serviços, sinais 

de arrombamento, presença de pessoas suspeitas, tentativas de assaltos etc., ao CAEd e, dependendo 

do caso, à Polícia Militar. 

 

8.4    Atender visitantes, indicando a eles os setores procurados. 

 

8.5    Anotar, em documento próprio, o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de 

lotação e tarefa a executar, de pessoas que saiam ou entrem após término de cada expediente de 

trabalho, feriados e finais de semana. 

 

8.6      Comunicar ao CAEd, todo e qualquer tipo de atividade comercial junto à portaria, 

estacionamentos e imediações, que implique ou ofereça risco à segurança e não seja autorizado.  

 

8.7    Posicionar-se, nos casos das guaritas/cancelas, à direita da pista, onde estão 

localizadas as cancelas, sempre voltados para as mesmas, especialmente no momento em que cada 

veículo estiver passando pelo local, de forma a observar inclusive o interior do mesmo. 

 

8.8      Observar e intervir sempre que qualquer fato venha a ocorrer com o sistema de 

alarmes, localizados em edifícios, acionando, imediatamente o CAEd e ao vigilante mais próximo, 

prestando as informações necessárias para as devidas providências serem tomadas. 

 

8.9 Repassar para o vigilante que está assumindo o posto, quando da rendição, todas as 

orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas 

imediações. 

 



                   
 

 

 

8.10  Comunicar ao CAEd, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a 

representar risco para o patrimônio ou às pessoas. 

 

8.11  Colaborar com as Polícias Federal, Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 

dentro das instalações do CAEd, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual ocorrência. 

 

8.12  Não permitir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados dentro das 

Unidades do CAEd, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela administração. 

    

8.13 Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos 

aparados, limpos e com aparência pessoal adequada. 

 

8.14. Só ausentar-se do posto de trabalho, com autorização do CAEd. 

 

8.15. Manter em seu poder os números dos telefones dos seguintes órgãos: Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, CAEd, bem como, do Gestor do Contrato, e de outros números no 

interesse do serviço. 

 

8.16 Orientar a quem solicitar qualquer documento, cópias de imagens e assemelhados, a 

procurar o Gestor do Contrato para tratar do referido assunto. 

 

8.17 Todo documento, seja ele qual for, elaborado pelo Vigilante, que tenha como teor, 

assunto do CAEd, só poderá ser extraído cópia e fornecido a quem solicitar, mediante a prévia 

autorização. 

 

 

9.  ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PREPOSTO 

9.1  Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de 

trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção. 

9.2     Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste termo, durante o 

período em que estiver prestando os serviços. 



                   
 

 

 

9.3 Planejar e organizar os serviços, juntamente com a Contratante, objetivando obter maior 

eficiência e o melhor atendimento das demandas. 

9.4      Receber os documentos relativos ao contrato, emitidos pela Contratante. 

9.5      Responder às demandas da Contratante relativas ao contrato. 

9.6      Entregar as faturas mensais, juntamente com as guias de recolhimento e respectivos 

comprovantes, assim como \outros documentos e relatórios solicitados. 

9.7       Realizar o controle da jornada de trabalho dos ocupantes dos postos de trabalho com 

objetivo de cumprir o contrato. 

9.8      Apresentar à fiscalização, mensalmente, planilha ou mapa de freqüência do pessoal no 

prazo de até 10 (dez) dias do mês subseqüente ao trabalhado. 

9.9      Entregar crachás, vales (refeição, alimentação, transporte), comprovante de rendimentos e 

outros documentos a cada empregado. 

9.10      Manter a ordem e disciplina, orientando e instruindo os profissionais. 

9.11      Solucionar reivindicações apresentadas pelos profissionais, no que se refere à melhoria e 

à qualidade dos serviços, procurando, sempre, dar o devido retorno aos pleitos formulados. 

9.12    Nos casos em que as reivindicações extrapolem sua competência, repassá-las ao gestor do 

contrato e ao setor competente. 

9.13    Evitar atrito ou confronto, de qualquer natureza, entre os profissionais e servidores, 

docentes, autoridades ou visitantes, buscando, em caso de dúvida, esclarecimentos e orientações com o 

gestor e/ou setor competente. 

9.14   Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, os horários e escalas de serviço. 

9.15  Zelar pelo cumprimento das normas previstas no contrato e Termo de Referência. 

9.16   Acatar as orientações do Gestor do Contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao 

cumprimento das Normas Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 



                   
 

 

 

9.17    Relatar ao gestor do contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade observada 

nos locais onde os serviços estão sendo prestados. 

9.18    Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados. 

9.19    Ter conhecimento de suas atribuições e dos funcionários da Contratada, de acordo com as 

orientações da fiscalização da Contratante. 

9.20  Certificar-se de que os empregados da Contratada não estejam executando tarefas em 

desacordo com seu posto de trabalho. 

9.21    Adotar as providências necessárias para que o serviço transcorra dentro da normalidade, 

obedecidas às normas regulamentares e os padrões de conduta. 

9.22    Informar-se das possíveis ocorrências nos horários não cobertos pela fiscalização. 

9.23  Orientar os profissionais quanto aos procedimentos de segurança e emergências em casos 

de sinistros diversos, tais como incêndio, acidentes e outros, em conformidade com as orientações e 

normas da Contratante. 

9.24    Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial nas dependências do CAEd e 

imediações, pelos profissionais contratados. 

9.25  Executar outras atribuições e atividades afins que lhe forem determinadas. 

 

 

10.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

    

10.1. A contratada e seus empregados deverão observar as normas de funcionamento de cada 

posto de trabalho. 

10.2 É dever da contratada instruir cada profissional, informando-o das atribuições específicas de 

sua função no posto que estiver alocado e das substituições de qualquer natureza. 

10.3.  A contratada obriga-se a fornecer aos seus empregados vales-transporte, em quantidade 

suficiente, para que os mesmos se desloquem de suas residências até o seus postos de trabalho, nos 



                   
 

 

 

horários previstos. 

10.4.   Alocar, imediatamente, após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-

de-obra nos respectivos locais de trabalho, informando, em tempo hábil ao CAEd, qualquer motivo 

impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido. 

10.5.  Fornecer 02 (dois) uniformes e seus complementos por semestre ao vigilantes, o qual 

deverá considerar o clima da região, incluindo, também, camisas de mangas cumpridas e curtas, calça, 

cinto de nylon, coturno, meias, quepe com emblema, jaqueta de frio, capa de chuva, crachá, e o descrito 

nos RECURSOS DE TRABALHO, devendo, ainda, fornecer a cada vigilante: 

10.5.1.  Quando da admissão: um quepe, um cinturão, um porta-cassetete e coldre. 

10.5.2. Por ano: duas calças, duas camisas, um par de calçados (sapatos ou coturnos) e uma capa 

de colete. 

10.5.3. A cada dois anos: uma blusa de frio, com a renovação proporcional ao desgaste.  

10.5.4. O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar do início da prestação dos serviços.  

10.5.5. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), 

cuja cópia deverá ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega. 

10.5.6. Apenas o rádio transceptor HT não será fornecido pela empresa contratada. 

10.6.    Prever toda mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação vigente. 

10.7.  Efetuar a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato, no caso de eventual ausência, 

não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho, além do previsto no respectivo acordo, 

convenção ou dissídio coletivo de trabalho. 

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

acréscimos solicitados pela contratante, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta 

disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou retorne às dependências da contratante. 

10.9.   Manter o efetivo de pessoal nos casos de folgas, de férias, de licenças para tratamento de 



                   
 

 

 

saúde ou de afastamento de qualquer dos seus empregados, sem ônus adicional para o CAEd. 

10.10.  Atender, de imediato, às solicitações da contratante, quanto às substituições da mão-de-

obra considerada inadequada para a prestação dos serviços. 

10.11.   Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

produza complicações para a fiscalização e/ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe foram atribuídas 

10.12. Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações da contratante, 

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

houver, bem como selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos 

serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

10.13.   Exigir que seus empregados assumam, diária e pontualmente, seus postos, portando 

crachá, estando devidamente uniformizados (sendo que, nos bolsos das respectivas camisas de 

uniformes deverá constar a função que exercem), barbeados (se do sexo masculino), com cabelos 

aparados (se do sexo masculino), limpos e com aparência pessoal adequada, além de estar portando 

rádios de comunicação (HT), quando fornecido pelo CAEd no caso em que se julgar necessário o uso 

desse equipamento e ferramenta de trabalho. 

10.14.   Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade observada nas dependências do 

posto em que estiver alocado. 

10.15.   Somente manter nos postos, empregados que tenham a idade permitida por lei para 

exercício da atividade e que gozem de boa saúde física e mental e de conduta irrepreensível. 

10.16. Registrar e controlar diariamente a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como 

as ocorrências no posto em que estiver prestando seus serviços. 

10.17.  Informar ao CAEd, na hipótese de substituição de qualquer vigilante, o nome do 

substituído e do substituto, comunicando por escrito no prazo de 48 horas úteis, a qual ratificará ou não 

os motivos pelos quais ocorreu a referida substituição. 

10.18. Cumprir rigorosamente as normas regulamentadoras na área de Medicina e Segurança do 



                   
 

 

 

Trabalho. 

10.19. Ressarcir à CONTRATANTE de quaisquer despesas, não autorizadas, originadas por seus 

funcionários nas dependências dos postos de serviço, como telefonemas e uso de máquinas copiadoras 

etc.. 

10.20. Indicar, por escrito, o seu preposto perante o CAEd, para garantia da perfeita coordenação 

dos serviços, apresentando o nome do responsável, pertencente ao quadro da licitante vencedora, 

residente na cidade de Juiz de Fora com indicação dos números dos telefones fixo e móvel. 

10.20.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de toda estrutura 

necessária para que o preposto cumpra suas atividades como: computador, ambiente de trabalho, 

material de escritório e afins. 

10.21.  O preposto deverá ter poderes para receber documentos e adotar atos imprescindíveis à 

boa execução dos serviços contratados, conforme atribuições constantes no sub-item “Atribuições do 

Preposto”, sendo que os custos relativos à contratação do preposto não implicarão em qualquer ônus 

para a CONTRATANTE. 

10.22.    Cumprir rigorosamente a convenção coletiva de trabalho da categoria (dissídio, acordo 

ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para pagamento de pessoal e etc.. 

10.23. Orientar seus funcionários alocados nos postos contratados a comunicar imediatamente ao 

CAEd qualquer anormalidade que constatar, quando em exercício de sua função. 

10.24.  Determinar que seu preposto compareça às reuniões promovidas pelo CAEd se convidado. 

10.25.  Apresentar à CONTRATANTE, para fins de fiscalização, uma relação nominal de todos os 

empregados que executarão os serviços nos postos alocados, com nome completo, endereço, telefone, 

número de identidade e CPF, bem como comunicar por escrito qualquer alteração ocorrida nessa 

relação. 

10.26.   Manter todos os equipamentos e utensílios, necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas, 

desde que comprovada a culpa ou dolo dos empregados da contratada. 

10.27.   Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 



                   
 

 

 

disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, relatando toda e qualquer irregularidade observada nas 

dependências do posto em que estiver alocado. 

10.28.   Cumprir, além, dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da CONTRATANTE. 

10.29.   Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas Unidades descritas 

neste Termo de Referência. 

10.30. Comprovar a formação técnica da mão-de-obra oferecida, através de certificado de curso 

de formação de vigilante, expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida.    

10.31.  Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios aos vigilantes em perfeito estado de 

funcionamento, no momento da implantação dos postos e substituir, no prazo de até 24 horas, 

equipamento que apresente qualquer tipo de defeito ou vício, com exceção dos armamentos, que 

deverão ser substituídos imediatamente. 

10.32.   Oferecer munições de procedência lícita, não sendo permitido em hipótese alguma o uso 

de munição recarregada. 

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

responsabilizando-se também pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal. 

10.34.   Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se 

prontamente a atendê-la. 

10.35.   O preposto da contratada deverá, obrigatoriamente, inspecionar os postos, diariamente e 

quando for convocado em casos de urgência. 

10.36.  Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE em decorrência 

de furtos, roubos, arrombamentos e outros, verificados nos períodos de permanência de seus 

funcionários nos postos alocados, decorrentes de sua omissão, negligência ou inadequação dos serviços, 

ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos causados. 

10.37.    Garantir que ao menos um dos vigilantes, em cada posto de trabalho (diurno e noturno) 

tenha habilitação (categoria A), dentro do prazo de validade, para conduzir motocicletas, conforme art. 



                   
 

 

 

143, I, da Lei no 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

10.38.   Garantir que ao menos um dos vigilantes, em cada posto de trabalho (diurno e noturno) 

tenha habilitação (categoria B), dentro do prazo de validade, para conduzir veículos, conforme art. 143, 

II, da Lei no 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

10.39.    Fornecer aos seus empregados todos os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, 

conforme os riscos da atividade praticada, definidos em legislação própria, relativamente àqueles postos 

alocados na vigilância motorizada, para condução de motocicletas, cabendo salientar que a Contratada 

deverá cumprir todas as exigências previstas na legislação pertinente, incluindo os EPI’s abaixo descritos: 

a) COLETE DE SEGURANÇA que irá conter elementos retrorefletivos e fluorescentes combinados, 

RESOLUÇÃO 251 DE 24/09/2007 e ANEXO III DA RESOLUÇÃO N° 356 DE 02/08/2010, AMBAS 

DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN-. 

b) CAPACETE conforme determina a RESOLUÇÃO 203 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006 e SEU 

ANEXO e o ANEXO II DA RESOLUÇÃO N° 356 DE 02/08/2010, TODOS  do - CONTRAN - CONSELHO 

NACIONAL DE TRÂNSITO 

c) MACACÃO IMPERMEÁVEL para uso em dias chuvosos com a inscrição “A SERVIÇO DO CAEd 

e, 

d) LUVA IMPERMEÁVEL. 

10.40.  Controlar o adequado cumprimento da jornada de trabalho, responsabilizando-se por 

cientificar seus empregados quanto à necessidade de informar corretamente o início, término e pausas 

dos turnos de trabalho, esclarecendo, inclusive, a possibilidade de penalização dos funcionários em caso 

de informações inidôneas. O controle da jornada será acompanhado pelo preposto da contratada, 

devendo atender às orientações exaradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações 

pertinentes ao tema, bem como estar plenamente custeada pela proposta da empresa.  

10.41   Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, prevendo toda a mão-de-

obra necessária para garantir a operação dos postos nos regimes contratados, obedecidas as 

disposições da legislação vigente. 

10.42.    Manter a disciplina nos postos de trabalho, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 



                   
 

 

 

quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

CONTRATADA. 

10.43.   Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás com nome 

completo, especificação de função, data de admissão e número de inscrição no PIS, com fotografia 

recente. 

10.44.     Fornecer cópia autenticada da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social) completa e quitada, e seu comprovante de 

entrega, nos termos da legislação específica, como também comprovante do pagamento de salário, 

auxílio-transporte e auxílio-alimentação, devidamente assinado por seus empregados, documentos esses 

que serão apresentados mensalmente ao Gestor do Contrato, TRATANDO-SE DE REQUISITO PARA 

RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ressaltando que, a inadimplência do 

CONTRATADO com referência aos encargos citados não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato. 

10.45.    Registrar e controlar diariamente, juntamente com o gestor do contrato da contratante, a 

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

10.46  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações 

se obriga prontamente a atender. 

10.47.    Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que tenham por vítimas os seus empregados 

quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais 

exigências legais para o exercício da atividade de vigia em geral, e tomar as providências necessárias 

para atender os seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, através de seu preposto. 

10.48.   Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar com a 

Administração Pública, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes de regularidade fiscal. 

10.49   Cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho vigente no Brasil, tais como as 

contidas na CLT, nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, nas Normas Técnicas da 

ABNT, nos Códigos Municipais, e ainda nas legislações Federal, Estadual e Municipal, pertinentes ao 

objeto do contrato e fiscalizar o cumprimento por parte de seus empregados. 

10.50.    O pagamento de salários e demais encargos trabalhistas devidos aos empregados da 



                   
 

 

 

contratada independe do pagamento mensal referente ao serviço que será realizado pela contratante. 

10.51.     A contratada deverá apresentar todo último dia de cada mês, a escala de serviço de seus 

empregados, para o mês subsequente e os postos onde os mesmos irão cumprir suas respectivas 

jornadas de trabalho. 

10.52.    Os empregados da contratada deverão reportar-se diretamente ao seu preposto, o qual 

deverá obedecer às normas vigentes da CONTRATADA. 

10.53. Apresentar autorização para funcionamento como empresa especializada na prestação de 

serviços de vigilância e segurança, com base na Lei nº 7.102/83. 

10.54. Apresentar certificado de segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal, 

conforme Portaria DG-DPF nº 3.233, de 10/12/2012 e alterações. 

10.55. Apresentar documento de revisão de autorização de funcionamento da empresa na 

atividade objeto dessa licitação, em plena validade, conforme determina a Portaria DG-DPF nº 3.233, de 

10/12/2012 e alterações. 

10.56. Apresentar prova de que realizou a comunicação exigida no item II  do art. 14 da Lei nº 

7.102, de 20/06/83 e art. 38 do Decreto nº 89.056, de 24/11/83.  

10.57. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a 

emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados. 

10.58. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, na conta dos 

empregados, em agência situada em Juiz de Fora – MG.  

10.59. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o 

acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, 

com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas. 

10.60. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de 

recolhimento. 

 

 



                   
 

 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1. Proporcionar todas as facilidades possíveis e necessárias à execução dos serviços, fornecendo 

à contratada os recursos e informações de sua responsabilidade. 

11.2. Autorizar o acesso dos funcionários da Contratada às dependências da Instituição, desde que 

credenciados e devidamente identificados por crachás. 

11.3.  Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários, as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 

11.4. Fornecer à contratada suas normas de funcionamento, horários, esquemas especiais e 

atividades específicas. 

11.5. Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste contrato, exigindo presteza na execução e 

correção das falhas eventualmente detectadas, objetivando o fiel cumprimento das cláusulas contratuais.  

11.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados. 

11.7.  Disponibilizar para cada posto de trabalho um aparelho de rádio para comunicação.  

11.8.  Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência considerada irregular, relacionada com 

a execução dos serviços. 

11.9.  Designar um colaborador como gestor, para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, até sua extinção ou rescisão, e atestar as faturas. As decisões e providências que ultrapassarem 

a competência desse colaborador deverão ser solicitadas ao seu superior em tempo hábil para a adoção 

das medidas cabíveis. 

11.10.  Documentar as ocorrências havidas e a freqüência dos empregados, em registro próprio, 

firmado juntamente com o preposto da empresa.  

11.11.   Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

produza complicações para a fiscalização e/ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe foram atribuídas. 

11.12.   Solicitar à CONTRATADA e a seu preposto, todas as providências necessárias para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos. 



                   
 

 

 

11.13.  A CONTRATANTE  informará à CONTRATADA a prática de quaisquer atos de seus 

empregados que representem embaraço à fiscalização ou incompatibilidade com o exercício das funções 

que lhes foram atribuídas, a fim de que a empresa adote as providências cabíveis. 

11.14. Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

11.15.  No caso de não correção das falhas detectadas, aplicar as penalidades cabíveis. 

11.16.  Manter contato com o representante legal da empresa ou seu preposto, para que o 

mesmo adote as devidas providências, quando necessárias. 

11.17. Não exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se 

exclusivamente ao preposto ou responsável por ela indicado. 

11.18.  Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o Contrato, não 

eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 

11.19.   Efetuar o pagamento das faturas mensais devidas, desde que sejam cumpridas todas as 

exigências contratuais, apresentada toda a documentação e o gestor do contrato manifeste sua 

anuência. 

11.20. Elaborar e dar conhecimento à contratada das regras complementares, as quais poderão 

variar no curso deste contrato, constituindo também parte integrante deste termo, desde que não 

contrárias ao mesmo.  

11.21. A CONTRATANTE, responsável pelo gerenciamento do contrato, poderá determinar o 

deslocamento dos funcionários da contratada, bem como utilizá-los, desde que habilitados, para 

condução de veículos e motocicletas, de um setor para outro, de acordo com a necessidade do serviço, 

independente de comunicação à empresa que venha a ser contratada, inclusive efetuando alterações no 

horário de funcionamento destes postos, desde que observados os limites estabelecidos no contrato de 

prestação de serviços.. 

11.22. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais, trabalhistas e fiscais 

concernentes a este contrato, fica o CONTRATANTE autorizado a reter o valor da fatura em favor dos 

empregados. 



                   
 

 

 

 

 

12.  DA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1.   O de gestor do contrato acompanhará e fiscalizará os serviços da contratada, visando o fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, podendo em nome da CONTRATANTE tomar as medidas 

necessárias para tal finalidade, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a 

fiel e correta execução do serviço, para fins de pagamento. 

12.2. Todas as ocorrências serão anotadas em formulário especifico (REGISTRO DE OCORRÊNCIA), 

que será solicitado, pelo VIGILANTE, quando necessário, ao gestor do contrato. 

12.3.  O inicio e o término da jornada de trabalho, deverão ser fiscalizados pelo chefe da equipe 

de turno, os quais, registrarão orientações especificas para os turnos de serviço subsequentes, bem 

como, a freqüência dos vigilantes escalados para os respectivos postos. 

12.4.  As instruções e orientações, durante o turno de serviço, serão repassadas ao preposto da 

contratada, pelo chefe de equipe de turno. 

12.5.  A CONTRATANTE dará suporte à contratada quanto ao funcionamento dos postos, horários, 

esquemas especiais de funcionamento fora do expediente e atividades especificas. 

12.6.   Qualquer ato formal acerca da execução do contrato, no que diz respeito ao 

acompanhamento e fiscalização, em que haja necessidade de manifestação da contratada, deverá ser 

reportado à CONTRATANTE. 

12.7.  A CONTRATANTE comunicará à empresa CONTRATADA, por escrito, as deficiências 

porventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções 

cabíveis.  

12.8.  A presença da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada. 

12.9. O pagamento será realizado mensalmente, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura 

que deverá ser apresentada ao Gestor do Contrato, para atestá-la, desde que os serviços sejam 

efetivamente executados e formalmente aceitos. 

 



                   
 

 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. A fiscalização do contrato será exercida pela CONTRATANTE, representado por empregado 

especialmente designado para atuar na qualidade de gestor do contrato. 

13.2. Nos casos de gozo de férias, licenças ou quaisquer motivos que levem à ausência temporária 

do gestor do contrato, será indicado um substituto para exercer as atribuições inerentes à função. 

13.3. Caberá à fiscalização do contrato: 

13.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, desde a assinatura do contrato até a 

extinção ou rescisão, com o objetivo de assegurar seu fiel cumprimento, tomando como parâmetros as 

regras nele previstas.   

13.3.2. informar à contratada, através de seu preposto, quanto ao funcionamento dos postos, 

horários e atividades especificas. 

13.3.3. Avaliar a qualidade dos serviços prestados.  

13.3.4. Repassar à CONTRATANTE todas as informações referentes ao serviço.  

13.3.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE. 

13.3.6. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução, verificando o cumprimento das 

disposições contratuais, técnicas e administrativas de sua responsabilidade. 

13.3.7. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito e com a devida antecedência, a necessidade de 

alteração, prorrogação, notificação ou aplicação de penalidades à contratada, para que sejam tomadas 

as providências administrativas cabíveis. 

13.3.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução 

dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

13.3.9. Registrar mensalmente as ocorrências, relatando-as de maneira clara e concisa, de forma 

que não pairem dúvidas quanto às informações ali registradas. No caso da necessidade de aplicação de 

penalidade, acionar a CONTRATANTE para que esta execute os procedimentos necessários, conforme 

estipulado no instrumento contratual.  



                   
 

 

 

13.3.10. Informar à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade que surja durante a execução 

do contrato, fornecendo subsídios que possibilitem a indicação da penalidade a ser aplicada.  

         13.3.11. Orientar os profissionais quanto aos procedimentos de segurança e emergências em 

casos de sinistros diversos, tais como incêndios e acidentes, em conformidade com as orientações e 

normas da CONTRATANTE. 

13.3.12. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial nas dependências da CONTRATANTE 

e nas imediações pelos profissionais da contratada.  

13.3.13. Alertar ao preposto quanto à realização de práticas abusivas por parte da contratada na 

realização de controles administrativos que caracterizem situações de discriminação, assédio moral ou 

maus tratos aos seus funcionários. 

13.3.14. Receber, conferir, atestar e encaminhar para pagamento a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) 

pela contratada, após verificar se os serviços foram executados conforme as especificações previstas no 

contrato, de forma a evitar a ocorrência de falhas e irregularidades que ocasionem a execução 

incompleta do objeto. 

13.3.15. Cumprir com outras determinações que no interesse da CONTRATANTE venham a ser-lhe 

imputadas relativamente ao objeto do contrato. 

13.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, assim como exigir 

que sejam refeitos os serviços prestados em desacordo com este instrumento, o edital, a proposta, com 

as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a 

CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, de forma a possibilitar o pleno 

desempenho de suas atribuições. 

13.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que se restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 

seus representantes, podendo para isso: 

13.5.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como, a substituição de empregado da 

CONTRATADA que estiver sem crachá e/ou equipamento de proteção individual, quando obrigatório, 



                   
 

 

 

que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente.  

13.5.2. Sempre que julgar conveniente, examinar as Carteiras Profissionais dos empregados 

colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional. 

13.5.3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer equipamento de proteção individual 

e/ou armamento ou munição cujo uso considere prejudicial ao exercício seguro das atividades 

relativas aos cargos, ou ainda, que não atendam às necessidades. 

13.6. A Contratante reterá a garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto 

aos trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar os pagamentos devidos. 

 

    

 

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Não será permitida a subcontratação dos serviços. 

 

 

15. DA GARANTIA 

15.1. Deverá ser prestada, pela contratada, em até 10 (dez) dias a contar do ato de assinatura do 

instrumento contratual, garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado (conforme 

Ordem de Serviço a ser emitida), limitada ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de 

pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços 

contratados, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.2. A garantia prestada somente será liberada ou restituída após o término da vigência da Ata 

de Registro de Preços ou após a execução completa do(s) contrato(s) extraído(s) da Ata, mediante a 

comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 

contratação. 

15.2.1 Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 

vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento das verbas trabalhistas, conforme 

estabelecido na alínea “c” do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da IN 05/2017. 



                   
 

 

 

15.3.  A garantia deverá ser renovada a cada ordem de serviço emitida ou 

prorrogação/repactuação, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação 

ao valor contratado e deverá ter validade de até 90 (noventa) dias após o término do contrato.  

15.3.1.  No caso de prorrogação do Contrato, a garantia prestada deverá ser renovada, nos 

moldes do art. 56 da Lei 8.666/93, exceto no caso de se tratar de caução em dinheiro ou, cujos prazos 

para resgate ultrapassem o período dos 3 (três) meses posteriores ao término da vigência do Contrato, 

incluídas as prorrogações.  

 

15.3.2.  Ocorrendo alteração do valor contratual ou aumento do quantitativo, a garantia será 

integralizada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido, no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis, a contar da formalização do respectivo termo aditivo. 

 

15.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade acordada, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

b) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTARTANTE à contratada;  

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

 

15.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 15.4, observada a legislação que rege a matéria. 

 

15.5.1.  A garantia deverá ser integralizada pela Contratada, em 3 (três) dias úteis, a contar da 

notificação feita pela CONTRATANTE, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

15.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica 

com correção monetária, em favor do contratante. 

 



                   
 

 

 

15.6.1.   Se a garantia for feita através de Caução em dinheiro, somente será devolvida ao final do 

contrato ou de eventuais prorrogações, sendo atualizada monetariamente. 

 

15.6.2.  Após a abertura da conta bancária efetuada pelo Caucionário, este entregará ao setor 

financeiro da contratada, comprovante de abertura e depósito do valor caucionado. 

15.6.3. O 1º (primeiro) pagamento somente será liberado após comprovação da abertura da conta 

bancária, e, consequentemente, depósito da caução. 

 

15.7. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 

máximo de 2% (dois por cento). 

 

15.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.9. A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do instrumento contratual; e 

b) com o término da vigência do instrumento contratual, observado o prazo previsto no item 15.3 

acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de 

sinistros. 

 

 

 

 

16. DO PAGAMENTO 



                   
 

 

 

16.1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à empresa licitante vencedora o valor constante na 

proposta vencedora do certame. A nota fiscal deverá ser emitida ao final de cada mês e deverá ser 

proporcional ao número de postos contratados. 

 

16.2. O pagamento relativo ao serviço prestado será efetuado através de Ordem Bancária, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota Fiscal. O cumprimento deste prazo 

dependerá da análise de toda documentação exigida, entregue em boa ordem. 

 

16.3. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá enviar, mensalmente, os seguintes 

documentos:  

 

a) FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES  

b) COMPROVANTES DE ENTREGA DE BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES (vale transporte, vale 

alimentação e etc) 

c)   GFIP 

1. GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS: no código 150, QUITADA (cópia autenticada, em 

cartório, ou apresentação do original, do recolhimento bancário); 

2. Comprovante de declaração de Contribuições Previdenciárias a Recolher à Previdência Social e a 

outras Entidades e Fundos FPAS/Empresa; 

3. RE (Relação de Empregados)/Tomador; 

4. Resumo do Fechamento/ Tomador; 

5. Resumo das Informações à Previdência Social/Tomador; 

6. Resumo do Fechamento/Empresa; 

7. Resumo do Fechamento/Empresa - FGTS; 

8. Resumo das Informações à Previdência Social/Empresa; 

9. RET (Relação de Empresas Tomadoras)/Tomador; 

10. Resumo da RET; 

11. Protocolo de envio de Arquivo – Conectividade Social (dessa GFIP); 

 

d)  GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – QUITADA (cópia autenticada, em cartório, ou 

apresentação do original, do recolhimento bancário). 

e) CND’s junto ao INSS, FGTS, Trabalhista e da Receita Federal/PGNF 



                   
 

 

 

f) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 

trabalho, RG e CPF. 

g)  CTPS dos empregados admitidos. 

h)     exames médicos admissionais dos empregados admitidos pela Contratada e que prestarão os 

serviços. 

i)     comprovantes de entrega dos Uniformes/EPI aos empregados admitidos e que prestarão os 

serviços.  

 

16.4. O pagamento somente será efetuado após as seguintes comprovações. 

 

16.4.1.  Do atesto do gestor do contrato, nas notas fiscais/faturas, quanto à prestação de serviços. 

16.4.2. Da comprovação do pagamento da remuneração e do recolhimento mensal das 

contribuições trabalhistas e sociais.  

16.4.2.1. A comprovação de que trata o subitem anterior será demonstrada mediante a 

apresentação da GFIP, GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, 

nominalmente identificados e planilha de custos cujo total apurado equivalerá ao valor de emissão da 

Nota Fiscal. 

 

           

16.5.  A contratada, quando solicitado, deverá encaminhar, em até 15 (quinze) dias corridos da 

solicitação formal da Contratante os seguintes comprovantes: 

a) cópia das folhas de ponto dos empregados por meios que atendam às Portarias do Ministério 

do Trabalho e Emprego e/ou legislação aplicável, ou ainda, meio que não seja padronizado (Súmula 

338/TST). 

b) comprovante individualizado de pagamento dos salários. 

c) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS (anual) e 

CAGED, quando houver admissão e/ou demissão de funcionário. 



                   
 

 

 

d) comprovante individualizado de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 

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

trabalho. 

e) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado. 

f) outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada. 

g) certificados de cursos de formação de vigilantes 

h) apólices de seguro 

  

 

16.6.  No ato do pagamento, a contratante efetuará consulta prévia da CNDT – Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, mediante consulta ao site http://www.tst.jus.br/certidao (Acórdão 1054/2012-

Plenário-TCU, de 02/05/2012) e da regularidade fiscal da contratada no SICAF – Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

 

16.6.1. Havendo irregularidade fiscal ou trabalhista (SICAF e CNDT), a contratada será 

notificada, para sanar as irregularidades em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

notificação. 

16.6.2.  A contratante poderá prorrogar o prazo por até mais 5 (cinco) dias corridos, havendo 

interesse. 

16.6.3.  Mantida a irregularidade fiscal, a contratada será advertida formalmente, nos exatos 

termos da cláusula de penalidades, obrigando-se à regularização em até 5 (cinco) dias corridos, vedada 

a prorrogação. 

 16.6.4.  Advertida a contratada e mantida a irregularidade, passará a ser aplicada multa 

diária, nos termos da cláusula das penalidades, podendo a contratante, a qualquer momento, realizar a 

rescisão unilateral do contrato, ficando a contratada sujeita às penalidades nele previstas.   

 16.6.5.  As irregularidades fiscal e trabalhista não impedirão o pagamento dos fornecimentos já 

prestados e atestados pelo setor competente da contratante, desde que em conformidade com os 

termos do contrato. Após a data de recebimento da notificação da irregularidade pela contratada, a 

emissão de notas fiscais deverá ser suspensa, pois não serão pagas pela contratante.  

   



                   
 

 

 

16.7.   O CNPJ das notas fiscais deverá ser o mesmo que a empresa vencedora apresentou na fase 

de habilitação.  

16.8. A nota fiscal emitida deverá ser obrigatoriamente a de “Prestação de Serviços”.  

16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a empresa licitante vencedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do prazo de pagamento e o efetivo adimplemento 

da parcela, obedecerá a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = encargos moratórios. 

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

VP = valor da parcela em atraso. 

I = índice de compensação financeira = 0.0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

Tx = percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

17.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.5 cometer fraude fiscal; 



                   
 

 

 

17.1.6 não mantiver a proposta. 

17.2 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar, nos termos do art. 7º 

da Lei  10.520, de 2002, aquele que: 

17.2.1 não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

17.2.2 deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no 

dia fixado. 

17.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

17.3.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

17.3.2 Multa de: 

17.3.2.1  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor mensal do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

17.3.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do 

contrato em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

17.3.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor global do 

contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

17.3.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 



                   
 

 

 

17.3.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo 

de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

17.3.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

17.3.3  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; 

17.3.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

17.3.5 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. 

 

17.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

 



                   
 

 

 

 
 

 

 

18 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

18.1 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 licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

19 DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

19.1  A contrato a ser formalizada terá vigência de 6 (seis) meses a contar da data de sua assinatura. 

 

 

 



                   
 

 

 

20 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

 

20.1 Atribui-se ao presente certame o Valor Global de R$595.353,42 (quinhentos e noventa  e 

cinco mil , trezentos e cinquenta  e três reais e quarenta e dois centavos).  

20.2 O valor ofertado pelas licitantes não poderá ser superior ao valor unitário máximo 

descrito abaixo: 

 

Ite

m 
Produto Especificação 

Unidade 

de 

precificaç

ão 

Quantidade 

máxima de 

Vigilantes/

mês 

Quantid

ade 

máxima 

de 

postos/

mês 

Valor 

unitário 

por Posto 

Valor 

total 

Mensal 

(R$) 

Valor total  

Semestral 

(R$) 

1 
VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO  

SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA, 

TURNO 

DIURNO. 12 x 

36 HORAS 

(DAS 7H ÀS 

19H)   

por posto 8 4 13.387,05 53.548,21 321.289,26 

2 
VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO  

 SERVIÇO DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA, 

TURNO 

NOTURNO. 12 

x 36 HORAS 

(DAS 19H ÀS 

7H)   

por posto 6 3 15.225,79 45.677,38 274.064,28 

TOTAL 14 7  
    

99.225,59  
595.353,42   

 

 

20.3 Os valores estimados unitários descritos no quadro acima estão compatíveis com os 

limites mínimos e máximos para a contratação dos serviços de vigilância, limpeza e conservação 



                   
 

 

 

pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), conforme disposto no 

art. 1º da Portaria nº 213, de 25 de setembro de 2017. 

 



                    

 

ANEXO II 

PLANILHAS DE PRECIFICAÇÃO E DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

1. Segue abaixo a planilha de precificação: 

 

Item Produto Especificação 
Unidade de 

precificação 

Quantidade 

máxima de 

Vigilantes/mês 

Quantidade 

máxima de 

postos/mês 

Valor unitário 

por Posto 

Valor total 

Mensal (R$) 

Valor total 

semestral (R$) 

1 
VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

ARMADA, TURNO DIURNO.  

12 x 36 HORAS (DAS 7H ÀS 

19H)   

por posto 8 4     

2 
VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO 

 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

ARMADA, TURNO NOTURNO.  

12 x 36 HORAS (DAS 19H ÀS 

7H)   

por posto 6 3     

TOTAL 14 07   

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

2. Seguem abaixo as planilhas de formação de custos 

 

2.1. MÃO DE OBRA 

 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 Tipo de Serviço: 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 

3 Salário Normativo da Categoria Profissional: 

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual): 

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 

 

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado. 

 

2.2. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

Composição da Remuneração R$ Valor 

a Salário - base  

b Adicional de Periculosidade  

c Adicional de Insalubridade  

d Adicional Noturno  

e Adicional de Hora Noturna reduzida  

f Hora Extra  

g Outros (especificar)  

 Total:  

 

Nota 1: O item 2.2. refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do 

serviço. 

Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou 

concessão parcial do intervalo intrajornada o valor a ser pago será inserido na remuneração 

utilizando a alínea “f”. 



                   
 

 

 

 

 

2.3. ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS 

Encargos/benefícios anuais R$ Valor mensal (1/12) 

a 13º salário  

b Férias  

c Adicional de férias (1/3)  

 Total:  

 

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, 

provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação 

natalina, férias e adicional de férias. 

 

 

 

 

2.4. ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS, FUNDO DE GARANTIA E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

Encargos/benefícios anuais PERCENTUAL R$ Valor mensal  

a INSS 20%  

b Salário Educação 2,5%  

c SAT   

d SESC ou SESI 1,5%  

e SENAI / SENAC 1%  

f SEBRAI 0,60%  

g INCRA 0,20%  

h FGTS 8%  

 Total:   

 

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são 

aqueles estabelecidos 

pela legislação vigente. 

Nota 2: O SAT a depender do grau de risco do serviço irá variar entre 1%, para risco leve, de 

2%, para risco 



                   
 

 

 

médio, e de 3% de risco grave. 

Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o item 2.3. 

 

 

 

 

2.5. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

Benefícios R$ Valor  

a Transporte  

b Auxílio Refeição / Alimentação  

c Assistência Médica e Familiar  

d Outros (especificar)  

 Total:  

 

 

 

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor 

eventualmente pago pelo 

empregado). 

Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios 

Coletivos de Trabalho  

 

 

2.6. PROVISÃO PARA RESCISÃO:  

Verbas rescisórias R$ Valor 

a Aviso prévio indenizado  

b FGTS sobre o Aviso Prévio  

c 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 

Indenizado 

 

d Aviso Prévio Trabalhado  

e 

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso 

Prévio 

Trabalhado 

 

f Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio  



                   
 

 

 

Trabalhado 

Total:  

 

 

 

 

 

2.7. CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE:  

Susbtiruições R$ Valor 

a Substituto na cobertura de Férias  

b Substituto na cobertura de Ausências Legais  

c 
Substituto na cobertura de Licença- 

Paternidade 

 

d 
Substituto na cobertura de Ausência por 

acidente de trabalho 

 

e 
Substituto na cobertura de Afastamento 

Maternidade 

 

f 
Substituto na cobertura de Outras ausências 

(especificar) 

 

Total:  

 

Nota: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos 

dias trabalhados 

quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço. 

 

 

 

 

 

2.8. INSUMOS:  

Insumos R$ Valor 

a Uniformes  

b Materiais  

c Equipamentos  



                   
 

 

 

d Outros (especificar)  

Total:  

 

 

 

 

2.9. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO:  

Custos indiretos, tributos e lucro Percentual R$ Valor 

a Custos Indiretos   

b Lucros   

c Tributos   

 
C.1. Tributos Federais 

(especificar) 

  

 
C.2. Tributos Estaduais 

(especificar) 

  

 
C.3. Tributos MUnicipais 

(especificar) 

  

Total:   

 

 

 

Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 

faturamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico___/______ que a 

empresa_____________________ inscrita no CNPJ nº _________________, sediada no 

endereço_____________________________, por intermédio do Sr. (a) (nome representante legal ou 

procurador), vistoriou dentro do prazo os locais onde serão prestados os serviços objeto do 

Pregão Eletrônico ____/______ e tomou conhecimento das condições e dificuldades que possam 

oferecer para sua perfeita execução. 

 

(Local),__de____________de _______ 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal ou procurador) 

Nome do representante legal ou procurador 

(Número da Carteira de Identidade e CPF) 

                                            

 

 

 

 

 

 

Declaro que a vistoria foi devidamente acompanhada por colaborador designado pelo 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do colaborador designado) 

 

 



                   
 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

 

 

Declaro que a empresa______________, sediada à ________________, CNPJ N°:____________, 

telefone__________, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os 

serviços objeto do Pregão Eletrônico____/______, se responsabilizando por todas as consequências 

deste ato. 

 

 

(Local),__de____________de _______ 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal ou procurador) 

Nome do representante legal ou procurador 

(Número da Carteira de Identidade e CPF) 

 

 

Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 030/2019 

PROCESSO N°. 1017/2019 – REGISTRO nº: xxxx 

VIGÊNCIA: xx DE xxxx DE 2019 ATÉ xx DE xxxx DE 2020 

 

GESTOR: FUNDAÇÃO DE APOIO E DES. AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE 

CNPJ: 00.703.697/0001-67 

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 367.949.952.0032 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 069.655/006 

RESPONSÁVEL: JOSÉ HUMBERTO VIANA LIMA JÚNIOR – DIRETOR EXECUTIVO 

No dia xx de xxx de 2019, a FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE, com sede na Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho nº 545, Bairro 

Cascatinha, Juiz de Fora/MG, CEP 36033-310, representada pelo seu diretor, nos termos do 

Decreto 8.241/2014 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 

10.520 de 17 de junho de 2002, e dos Decretos nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e nº 7892 de 

23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Eletrônico nº 003/2019, RESOLVE registrar o preço ofertado pela 

empresa fornecedora: 

XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxx, com sede na xxxxxx, nº xxxxx, (bairro), (cidade/UF), 

CEP xxxx, neste ato representada por xxxxxx portador da Célula de Identidade nº xxxxxxx e CPF 

nº xxxxxx. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 A presente ata tem como objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviço de vigilância armada, conforme as seguintes 

especificações: 
 

Serviço de Vigilância Armada 

Item Cargo Nº Postos Nº de 

Vigias 
Valor Unit Valor Total 

1 Turno diurno 12x36 horas 

(07 às 195h)  

04 08 
  



                   
 

 

 

2 Turno noturno 12x36 

horas (19 às 07hs) 

03 06 
  

Totais 07 14   

 

1.2.  Os serviços deverão ser executados na cidade de Juiz de Fora – MG. Os endereços serão 

informados no momento do envio da solicitação de execução.  

 1.2.1.  Excepcionalmente,  poderá  haver  a  necessidade  de  alocação  de  postos  em  

cidades adjacentes, sendo necessário, para tanto, o prévio aceite da contratada. 

1.3. A  execução  dos  serviços  deverá  estar  em  consonância  com  o  previsto  na  lei  

7.102/83 (legislação brasileira sobre segurança privada), na Portaria 3.233/2012, da Polícia 

Federal (dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de segurança privada), no Decreto 

5.452/43 (Consolidação das leis do Trabalho) e no acordo/convenção coletiva que estiver em 

vigor.   

1.4. A empresa vencedora terá como objetivo o fornecimento de pessoal  qualificado, com  a 

denominação  de  VIGILANTE,  em  consonância  com  o  estabelecido  pela  Classificação  

Brasileira  de Ocupações - CBO, sob o número 5173, conforme disponibilizado na página 

eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

1.5. As especificações técnicas e obrigações constantes no Processo Administrativo do Pregão 

Eletrônico SRP n° 030/2019 integram essa Ata de Registro de Preço, independentemente da 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1 O órgão gerenciador será a FADEPE. 

2.2 Caberá à FADEPE a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 

Registro de Preços, de acordo com o disposto no art. 5° do Decreto 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADE PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE 

3.1 Poderão utilizar-se da presente ata qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, respeitados os quantitativos do parágrafo 4° do art. 22 do 

Decreto n° 7.892/2013, combinado com o inciso III do art. 9° do mesmo Decreto, mediante 

prévia consulta à FADEPE, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitada, no que 

couber, as condições e as regras dispostas no referido decreto. 



                   
 

 

 

3.1.1 Caberá à EMPRESA VENCEDORA  desta ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, 

assumidas com a FADEPE. 

3.1.2 As aquisições adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder 100% (cem 

por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta ata. 

3.1.3 Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente, a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato à 

FADEPE. 

3.1.4 Após a autorização da FADEPE, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA  

4.1 A presente ata terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 A revisão da ata e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do 

Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme o § 1º, art. 

12 do Decreto nº 7.892/2013. 

5.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos insumos referentes ao objeto 

registrado, cabendo à FADEPE promover as negociações junto aos fornecedores. 

5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a FADEPE convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, a FADEPE poderá liberar o fornecedor caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e dos comprovantes apresentados, e convocará os demais fornecedores para assegurar 

igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 



                   
 

 

 

6.1 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados, por razão de interesse público, ou a pedido da EMPRESA VENCEDORA. 

6.2 A EMPRESA VENCEDORA terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

6.2.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

6.2.2 Não assinar a Ata de Registro de Preços e os contratos dela advindos, no prazo 

estabelecido pela FADEPE, sem justificativa aceitável. 

6.2.3 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

FADEPE, sem justificativa aceitável. 

6.2.4 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

6.2.5 Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

6.2.6 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

6.2.7 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

7.1 A contratação com o fornecedor registrado será realizada, conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15, do Decreto nº 

7.892/2013. 

7.1.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro de 

Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 

contratação. 

7.1.2 O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na ata permanece vantajoso, 

mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação. 

7.1.3 A ordem de classificação dos fornecedores registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

7.2 É vedada a subcontratação do objeto da Ata de Registro de Preços. 

7.3 Durante a vigência da ata, a fiscalização será exercida por um representante da FADEPE, ao 

qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir 

as dúvidas que surgirem durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 



                   
 

 

 

7.4 A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador a contratar, facultando-se 

a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência do 

fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA E DA FADEPE 

8.1 A EMPRESA VENCEDORA obriga-se a: 

8.1.1. Arcar com os impostos, seguros, taxas, encargos sociais, insumos, suprimentos, 

obrigações trabalhistas e cíveis decorrentes do fornecimento ora contratado. 

8.1.2. Manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 

030/2019.  

8.1.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 

8.1.4. Responder à FADEPE e/ou a terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de 

sua eventual demora ou omissão na condução do objeto do Termo de Referência, ou por 

erros relativos à sua execução.  

8.1.5. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos causados por culpa ou por dolo de seus empregados, 

prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas 

com o cumprimento do presente objeto deste Termo de Referência.  

8.1.6. Não subcontratar os serviços/fornecimentos a ela adjudicados. 

8.1.7. Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores (guias e demais 

documentos necessários) para a perfeita execução dos serviços/fornecimentos.  

8.1.8. Informar à FADEPE, formalmente e por escrito, quanto às ocorrências que possam vir a 

embaraçar a execução dos serviços/fornecimentos. 

8.1.9. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela FADEPE, atendendo 

prontamente a quaisquer solicitações.  

8.1.10. Manter preposto aprovado pela FADEPE por meio da fiscalização, durante toda a 

execução do objeto desta ata, para representá-lo sempre que for necessário.  

8.1.11. Assumir, com exclusividade, todos os impostos, taxas e demais encargos fiscais, 

comerciais e/ou de qualquer outra natureza que forem devidos em decorrência do objeto 

deste instrumento, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que 



                   
 

 

 

se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 

8.1.12. A contratada e seus empregados deverão observar as normas de funcionamento de 

cada posto de trabalho.  

8.1.13.É dever da contratada instruir cada profissional, informando-o das atribuições 

específicas de sua função no posto que estiver alocado e das substituições de qualquer 

natureza.  

8.1.14. A contratada obriga-se a fornecer aos seus empregados vales-transporte, em 

quantidade suficiente, para que os mesmos se desloquem de suas residências até os seus 

postos de trabalho, nos horários previstos.  

8.1.15. Alocar, imediatamente, após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 

mão-de-obra nos respectivos locais de trabalho, informando, em tempo hábil ao CAEd, 

qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o 

estabelecido.  

8.1.16. Fornecer 02 (dois) uniformes e seus complementos por semestre aos vigilantes, o qual 

deverá considerar o clima da região, incluindo, também, camisas de mangas cumpridas e 

curtas, calça, cinto de nylon, coturno, meias, quepe com emblema, jaqueta de frio, capa de 

chuva, crachá, e o descrito nos RECURSOS DE TRABALHO, devendo, ainda, fornecer a cada 

vigilante:  

a)  Quando da admissão: um quepe, um cinturão, um porta-cassetete e coldre. Por ano: duas 

calças, duas camisas, um par de calçados (sapatos ou coturnos) e uma capa de colete.  

b) A cada dois anos: uma blusa de frio, com a renovação proporcional ao desgaste.   

c) O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar do início da prestação dos serviços.   

d)  Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), 

cuja cópia deverá ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

entrega.  

e) Apenas o rádio transceptor HT não será fornecido pela empresa contratada.  

8.1.17. Prever toda mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação vigente.  

8.1.18. Efetuar a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato, no caso de eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho, além do previsto no 

respectivo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho. 

8.1.19. Manter a disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

eventuais acréscimos solicitados pela contratante, bem como impedir que  a mão-de-obra  



                   
 

 

 

que  cometer  falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida ou retorne 

às dependências da contratante.  

8.1.20. Manter o efetivo de pessoal nos casos de folgas, de férias, de licenças para tratamento 

de saúde ou de afastamento de qualquer dos seus empregados, sem ônus adicional para o 

CAEd.  

8.1.21. Atender, de imediato, às solicitações da contratante, quanto às substituições da mão-

de-obra considerada inadequada para a prestação dos serviços.  

8.1.22. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

produza complicações para a fiscalização e/ou que adote postura inconveniente ou 

incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.  

8.1.23. Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações da 

contratante, inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas Internas e  de  Segurança  e  

Medicina  do  Trabalho, se houver,  bem  como  selecionar  e  treinar  adequadamente  os  

empregados  alocados  à  prestação  dos serviços,  observando  a  comprovação  dos  

atestados  de  boa  conduta  e  de  idoneidade  moral,  tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.  

8.1.24. Exigir  que  seus  empregados  assumam,  diária  e  pontualmente,  seus  postos,  

portando crachá,  estando  devidamente  uniformizados  (sendo  que,  nos  bolsos  das  

respectivas  camisas  de uniformes  deverá  constar  a  função  que  exercem),  barbeados  

(se  do  sexo  masculino),  com  cabelos aparados (se do sexo masculino), limpos e com 

aparência pessoal adequada, além de estar portando rádios de comunicação (HT), quando 

fornecido pelo CAEd no caso em que se julgar necessário o uso desse equipamento e 

ferramenta de trabalho. 

8.1.25. Relatar à contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  observada  nas dependências 

do posto em que estiver alocado.  

8.1.26. Somente manter nos postos, empregados que tenham a idade permitida por lei para 

exercício da atividade e que gozem de boa saúde física e mental e de conduta irrepreensível.  

8.1.27. Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem 

como as ocorrências no posto em que estiver prestando seus serviços.  

8.1.28. Informar ao CAEd, na hipótese de substituição de qualquer vigilante, o nome do 

substituído e do substituto, comunicando por escrito no prazo de 48 horas úteis, a qual 

ratificará ou não os motivos pelos quais ocorreu a referida substituição.  

8.1.29. Cumprir rigorosamente as normas regulamentadoras na área de Medicina e Segurança 

do Trabalho.  

8.1.30. Ressarcir à CONTRATANTE de quaisquer despesas, não autorizadas, originadas por seus 



                   
 

 

 

funcionários nas dependências dos postos de serviço, como telefonemas e uso de máquinas 

copiadoras etc..  

8.1.31. Indicar, por escrito, o seu preposto perante o CAEd, para garantia da perfeita 

coordenação dos serviços, apresentando o  nome  do  responsável,  pertencente  ao  quadro  

da  licitante  vencedora, residente na cidade de Juiz de Fora com indicação dos números dos 

telefones fixo e móvel.  

8.1.31.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de toda estrutura 

necessária para que o preposto cumpra suas atividades como:  computador, ambiente de 

trabalho, material de escritório e afins.  

8.1.32 O preposto deverá ter poderes para receber documentos e adotar atos imprescindíveis 

à boa execução dos serviços contratados, conforme atribuições constantes no sub-item 

“Atribuições do Preposto”, sendo que os custos relativos à contratação do preposto não 

implicarão em qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

8.1.33. Cumprir rigorosamente a convenção coletiva de trabalho da categoria (dissídio, acordo 

ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para pagamento de pessoal e etc..  

8.1.34. Orientar seus funcionários alocados nos postos contratados a comunicar 

imediatamente ao CAEd qualquer anormalidade que constatar, quando em exercício de sua 

função.  

8.1.35. Determinar que seu preposto compareça às reuniões promovidas pelo CAEd se 

convidado.  

8.1.36 Apresentar à CONTRATANTE, para fins de fiscalização, uma relação nominal de todos 

os empregados que executarão os serviços nos postos alocados, com nome completo, 

endereço, telefone, número  de  identidade  e  CPF,  bem  como  comunicar  por  escrito  

qualquer  alteração  ocorrida  nessa relação.  

8.1.37. Manter todos os equipamentos e utensílios, necessários à  execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas, desde que comprovada a culpa ou dolo dos empregados da contratada.  

8.1.38. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus  empregados,  das  normas 

disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, relatando toda e qualquer irregularidade 

observada nas dependências do posto em que estiver alocado. 

8.1.39.   Cumprir, além, dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE.  

8.1.40. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas Unidades descritas 

neste Termo de Referência.  

8.1.41. Comprovar a formação técnica da mão-de-obra oferecida, através de certificado de 



                   
 

 

 

curso de formação de vigilante, expedido por instituição devidamente habilitada e 

reconhecida.     

8.1.42. Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios aos vigilantes em perfeito estado 

de funcionamento,  no  momento  da  implantação  dos  postos  e  substituir,  no  prazo  de  

até  24  horas, equipamento  que  apresente  qualquer  tipo  de  defeito  ou  vício,  com  

exceção  dos  armamentos,  que deverão ser substituídos imediatamente.  

8.1.43. Oferecer munições de procedência lícita, não sendo permitido em hipótese alguma o 

uso de munição recarregada.  

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

responsabilizando-se  também  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal.  

8.1.45. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se 

prontamente a atendê-la.  

8.1.46. O preposto da contratada deverá, obrigatoriamente, inspecionar os postos, 

diariamente e quando for convocado em casos de urgência.  

8.1.47. Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE em 

decorrência de furtos, roubos, arrombamentos e outros, verificados nos períodos de 

permanência de seus funcionários nos postos alocados, decorrentes de sua omissão, 

negligência ou inadequação dos serviços, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuízos 

causados.  

8.1.48. Garantir que ao menos um dos vigilantes, em cada posto de trabalho (diurno e 

noturno) tenha habilitação (categoria A), dentro do prazo de validade, para conduzir 

motocicletas, conforme art. 143, I, da Lei no 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).  

8.1.49. Garantir que ao menos um dos vigilantes, em cada posto de trabalho (diurno e 

noturno) tenha habilitação (categoria B), dentro do prazo de validade, para conduzir veículos, 

conforme art. 143, II, da Lei no 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).  

8.1.50. Fornecer aos seus empregados todos os EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, 

conforme os riscos da atividade praticada, definidos em legislação própria, relativamente 

àqueles postos alocados na vigilância motorizada, para condução de motocicletas, cabendo 

salientar que a Contratada deverá cumprir todas as exigências previstas na legislação 

pertinente, incluindo os EPI’s abaixo descritos:  

a)COLETE DE SEGURANÇA que irá conter elementos retrorefletivos e fluorescentes 

combinados, RESOLUÇÃO 251 DE 24/09/2007 e ANEXO III DA RESOLUÇÃO N° 356 DE 

02/08/2010, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN-.  



                   
 

 

 

b)CAPACETE  conforme  determina a  RESOLUÇÃO 203 DE 29  DE  SETEMBRO DE  2006  e  

SEU ANEXO e o ANEXO II DA RESOLUÇÃO N° 356 DE 02/08/2010, TODOS  do - CONTRAN - 

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO  

c)MACACÃO IMPERMEÁVEL para uso em dias chuvosos com a inscrição “A SERVIÇO DO CAEd 

e  

d)LUVA IMPERMEÁVEL 

8.1.51. Controlar o adequado cumprimento da jornada de trabalho, responsabilizando-se por 

cientificar seus empregados quanto à necessidade de informar corretamente o início, término 

e pausas dos turnos de trabalho, esclarecendo, inclusive, a possibilidade de penalização dos 

funcionários em caso de informações inidôneas.  O controle da jornada será acompanhado 

pelo preposto da contratada, devendo atender às orientações exaradas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e demais legislações pertinentes ao tema, bem como estar plenamente 

custeada pela proposta da empresa.   

8.1.52. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, prevendo toda a mão-de-

obra necessária para garantir a operação dos postos nos regimes contratados, obedecidas as 

disposições da legislação vigente.  

8.1.53. Manter a disciplina nos postos de trabalho, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela CONTRATADA. 

8.1.54. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás com nome 

completo, especificação de função, data de admissão e número de inscrição no PIS, com 

fotografia recente.  

8.1.55. Fornecer cópia autenticada da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo  de  Serviço  e  Informação  à  Previdência  Social)  completa  e  quitada,  e  seu  

comprovante  de entrega, nos termos da legislação  específica, como também comprovante  

do pagamento de salário, auxílio-transporte e auxílio-alimentação, devidamente assinado por 

seus empregados, documentos esses que  serão  apresentados  mensalmente  ao  Gestor  do  

Contrato,  TRATANDO-SE  DE  REQUISITO  PARA RECEBER  O  PAGAMENTO  PELOS  

SERVIÇOS  PRESTADOS,  ressaltando  que,  a  inadimplência  do CONTRATADO  com  

referência  aos  encargos  citados  não  transfere  a  responsabilidade  por  seu pagamento à 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.  

8.1.56. Registrar e controlar diariamente, juntamente com o gestor do contrato da 

contratante, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 

havidas.  

8.1.57. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 

reclamações se obriga prontamente a atender.  



                   
 

 

 

8.1.58. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que tenham por vítimas os seus 

empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes 

assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade de vigia em geral, e tomar 

as providências necessárias para atender os seus empregados acidentados ou acometidos de 

mal súbito, através de seu preposto.  

8.1.59. Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar com 

a Administração Pública, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes de 

regularidade fiscal.  

8.1.60. Cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho vigente no Brasil, tais como as 

contidas na CLT, nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, nas Normas 

Técnicas da ABNT, nos Códigos Municipais, e ainda nas legislações Federal, Estadual e 

Municipal, pertinentes ao objeto do contrato e fiscalizar o cumprimento por parte de seus 

empregados.  

8.1.61. O pagamento de salários e demais encargos trabalhistas devidos aos empregados da 

contratada independe do pagamento mensal referente ao serviço que será realizado pela 

contratante.  

8.1.62. A contratada deverá apresentar todo último dia de cada mês, a escala de serviço de 

seus empregados, para o mês subsequente e os postos onde os mesmos irão cumprir suas 

respectivas jornadas de trabalho.  

8.1.63. Os empregados da contratada deverão reportar-se diretamente ao seu preposto, o 

qual deverá obedecer às normas vigentes da CONTRATADA.  

8.1.64. Apresentar autorização para funcionamento como empresa especializada na prestação 

de serviços de vigilância e segurança, com base na Lei nº 7.102/83. 

8.1.65. Apresentar certificado de segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal, 

conforme Portaria DG-DPF nº 3.233, de 10/12/2012 e alterações.  

8.1.66. Apresentar documento de revisão de autorização de funcionamento da empresa na 

atividade objeto dessa licitação, em plena validade, conforme determina a Portaria DG-DPF nº 

3.233, de 10/12/2012 e alterações.  

8.1.67. Apresentar prova de que realizou a comunicação exigida no item II do art. 14 da Lei nº 

7.102, de 20/06/83 e art. 38 do Decreto nº 89.056, de 24/11/83.   

8.1.68. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, 

a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados.  

8.1.69. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, na conta 

dos empregados, em agência situada em Juiz de Fora – MG.   



                   
 

 

 

8.1.70. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, 

o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da 

Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram 

recolhidas.  

8.1.71 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato 

de recolhimento. 

 

8.2 A FADEPE obriga-se a:  

8.2.1  Proporcionar todas as facilidades possíveis e necessárias à execução dos serviços, 

fornecendo à contratada os recursos e informações de sua responsabilidade.  

8.2.2  Autorizar o acesso dos funcionários da Contratada às dependências da Instituição, 

desde que credenciados e devidamente identificados por crachás.  

8.2.3 Prestar  à  Contratada  e  a  seus  representantes  e  funcionários,  as  informações  e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.  

8.2.4. Fornecer  à  contratada  suas  normas  de  funcionamento,  horários,  esquemas  

especiais  e atividades específicas.  

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste contrato, exigindo presteza na 

execução e correção das falhas eventualmente detectadas, objetivando o fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais.   

8.2.6. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados. 

8.2.7. Disponibilizar para cada posto de trabalho um aparelho de rádio para comunicação.  

8.2.8. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência considerada irregular, relacionada 

com a execução dos serviços.  

8.2.9. Designar  um  colaborador  como  gestor,  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  

do contrato, até sua extinção ou rescisão, e atestar as faturas. As decisões e providências que 

ultrapassarem a competência desse colaborador deverão ser solicitadas ao seu superior em 

tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.  

8.2.10. Documentar as ocorrências havidas e a freqüência dos empregados, em registro 

próprio, firmado juntamente com o preposto da empresa.   

8.2.11. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que 

produza complicações para a fiscalização e/ou que adote postura inconveniente ou 

incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.  

8.2.12. Solicitar à CONTRATADA e a seu preposto, todas as providências necessárias para o 

bom desenvolvimento dos trabalhos.  



                   
 

 

 

8.2.13. A CONTRATANTE   informará  à  CONTRATADA  a  prática  de  quaisquer  atos  de  

seus empregados que representem embaraço à fiscalização ou incompatibilidade com o 

exercício das funções que lhes foram atribuídas, a fim de que a empresa adote as 

providências cabíveis.  

8.2.14 Notificar à Contratada, por  escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.  

8.2.15 No caso de não correção das falhas detectadas, aplicar as penalidades cabíveis.    

8.2.16. Manter  contato  com  o  representante  legal  da  empresa  ou  seu  preposto,  para  

que  o mesmo adote as devidas providências, quando necessárias.  

8.2.17. Não  exercer  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da  CONTRATADA,  

reportando-se exclusivamente ao preposto ou responsável por ela indicado.  

8.2.18. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o Contrato, não 

eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços.  

8.2.19.   Efetuar o pagamento das faturas mensais devidas, desde que sejam cumpridas todas 

as exigências  contratuais,  apresentada  toda  a  documentação  e  o  gestor  do  contrato  

manifeste  sua anuência.  

8.2.20. Elaborar e dar conhecimento à contratada das regras complementares, as quais 

poderão variar no curso deste contrato, constituindo também parte integrante deste termo, 

desde que não contrárias ao mesmo.   

8.2.21. A  CONTRATANTE,  responsável  pelo  gerenciamento  do  contrato,  poderá  

determinar  o deslocamento  dos  funcionários  da  contratada,  bem  como  utilizá-los,  

desde  que  habilitados,  para condução de veículos e motocicletas, de um setor para outro, 

de acordo com a necessidade do serviço, independente de comunicação à empresa que 

venha a ser contratada, inclusive efetuando alterações no horário de funcionamento destes 

postos, desde que observados os limites estabelecidos no contrato de prestação de serviços. 

8.2.22. Caso  a  CONTRATADA  não  honre  com  os  encargos  sociais,  trabalhistas  e  fiscais 

concernentes a este contrato, fica o CONTRATANTE autorizado a reter o valor da fatura em 

favor dos empregados. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à empresa licitante vencedora o valor constante na 

proposta vencedora do certame. A nota fiscal deverá ser emitida ao final de cada mês e deverá 

ser proporcional ao número de postos contratados.  



                   
 

 

 

9.2. O pagamento relativo ao serviço prestado será efetuado através de  Ordem Bancária, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota Fiscal. O cumprimento deste 

prazo dependerá da análise de toda documentação exigida, entregue em boa ordem.  

9.3.  Juntamente  com  a  nota  fiscal,  a  contratada  deverá  enviar,  mensalmente,  os  

seguintes documentos:   

a)FOLHA DE PAGAMENTO DOS TRABALHADORES   

b)COMPROVANTES  DE  ENTREGA  DE  BENEFÍCIOS  SUPLEMENTARES  (vale  transporte,  vale 

alimentação e etc)  

c)  GFIP  

1.GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS: no código 150, QUITADA (cópia autenticada, em 

cartório, ou apresentação do original, do recolhimento bancário); 

2.Comprovante de declaração de Contribuições Previdenciárias a Recolher à Previdência Social e 

a outras Entidades e Fundos FPAS/Empresa;  

3.RE (Relação de Empregados)/Tomador;  

4.Resumo do Fechamento/ Tomador;  

5.Resumo das Informações à Previdência Social/Tomador;  

6.Resumo do Fechamento/Empresa;  

7.Resumo do Fechamento/Empresa - FGTS;  

8.Resumo das Informações à Previdência Social/Empresa;  

9.RET (Relação de Empresas Tomadoras)/Tomador;  

10.Resumo da RET;  

11.Protocolo de envio de Arquivo – Conectividade Social (dessa GFIP);  

d) GPS  –  GUIA  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  –  QUITADA  (cópia  autenticada,  em  cartório,  ou 

apresentação do original, do recolhimento bancário).  

e)CND’s junto ao INSS, FGTS, Trabalhista e da Receita Federal/PGNF  

f)relação  dos  empregados,  contendo  nome  completo,  cargo  ou  função,  horário  do  posto  

de trabalho, RG e CPF.  

g) CTPS dos empregados admitidos.  

h)    exames médicos admissionais dos empregados admitidos pela Contratada e que prestarão 

os serviços.  

i)    comprovantes de entrega dos Uniformes/EPI aos empregados admitidos e que prestarão os 

serviços.   

9.4. O pagamento somente será efetuado após as seguintes comprovações.  

 9.4.1.  Do atesto do gestor do contrato, nas notas fiscais/faturas, quanto à prestação de 

serviços.  

 9.4.2. Da  comprovação  do  pagamento  da  remuneração  e  do  recolhimento  mensal  

das contribuições trabalhistas e sociais.   

 9.4.2.1 A  comprovação  de  que  trata  o  subitem  anterior  será  demonstrada  

mediante  a apresentação da GFIP, GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados à 



                   
 

 

 

execução do contrato, nominalmente identificados e planilha de custos cujo total apurado 

equivalerá ao valor de emissão da Nota Fiscal.  

9.5. A  contratada,  quando  solicitado,  deverá  encaminhar,  em  até  15  (quinze)  dias  

corridos  da solicitação formal da Contratante os seguintes comprovantes:  

a) cópia das folhas de ponto dos empregados por meios que atendam às Portarias do Ministério 

do Trabalho e Emprego e/ou legislação aplicável, ou ainda, meio que não seja padronizado 

(Súmula 338/TST).  

b) comprovante individualizado de pagamento dos salários.  

c) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS (anual) 

e CAGED, quando houver admissão e/ou demissão de funcionário.  

d)  comprovante  individualizado  de  entrega  de  benefícios  suplementares  (vale-transporte,  

vale alimentação,  etc),  a  que  estiver  obrigada  por  força  de  lei  ou  de  convenção  ou  

acordo  coletivo  de trabalho.  

e)  extratos  dos  depósitos  efetuados  nas  contas  vinculadas  individuais  do  FGTS  de  cada 

empregado. 

 f) outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada.  

g) certificados de cursos de formação de vigilantes  

h) apólices de seguro  

9.6  No ato do pagamento, a contratante efetuará consulta prévia da CNDT – Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, mediante consulta ao site http://www.tst.jus.br/certidao (Acórdão 

1054/2012-Plenário-TCU,  de  02/05/2012)  e  da  regularidade  fiscal  da  contratada  no  SICAF  

–  Sistema  de Cadastramento Unificado de Fornecedores.  

 9.6.1. Havendo  irregularidade  fiscal  ou  trabalhista  (SICAF  e  CNDT),  a  contratada  

será notificada,  para  sanar  as  irregularidades  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  

recebimento  da notificação.  

 9.6.2.  A contratante poderá prorrogar o prazo por até mais 5 (cinco) dias corridos, 

havendo interesse.  

 9.6.3.    Mantida  a  irregularidade  fiscal,  a  contratada  será  advertida  formalmente,  

nos  exatos termos da cláusula de penalidades, obrigando-se à regularização em até 5 (cinco) 

dias corridos, vedada a prorrogação.   

 9.6.4.  Advertida a contratada e mantida a irregularidade, passará a ser aplicada multa 

diária, nos termos da cláusula das penalidades, podendo a contratante, a qualquer momento, 

realizar a rescisão unilateral do contrato, ficando a contratada sujeita às penalidades nele 

previstas.    

 9.6.5.  As irregularidades fiscal e trabalhista não impedirão o pagamento dos 

fornecimentos já prestados  e  atestados  pelo  setor  competente  da  contratante,  desde  que  

em  conformidade  com  os termos do contrato. Após a data de recebimento da notificação da 

irregularidade pela contratada, a emissão de notas fiscais deverá ser suspensa, pois não serão 

pagas pela contratante.   



                   
 

 

 

9.7.O CNPJ das notas fiscais deverá ser o mesmo que a empresa vencedora apresentou na fase 

de habilitação.   

9.8. A nota fiscal emitida deverá ser obrigatoriamente a de “Prestação de Serviços”.   

9.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a empresa licitante vencedora 

não tenha concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do prazo de pagamento e o efetivo 

adimplemento da parcela, obedecerá a seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM = encargos moratórios.  

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

VP = valor da parcela em atraso. 

 I = índice de compensação financeira = 0.0001644, assim apurado:  

I = (TX/100)/365 Tx = percentual da taxa de juros de mora anual = 6%  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:  

 10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

 10.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;  

 10.1.3falhar ou fraudar na execução do contrato;  

 10.1.4comportar-se de modo inidôneo;  

 10.1.5cometer fraude fiscal;  

 10.1.6 não mantiver a proposta.  

10.2 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar, nos termos do art. 7º 

da Lei  10.520, de 2002, aquele que:  

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

Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;  

 10.2.2 deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 

alimentação no dia fixado.  

10.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções:  

 10.3.1 Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  

obrigações contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  

acarretam  prejuízos significativos para o serviço contratado;  

 10.3.2 Multa de:  

 10.3.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor mensal do contrato em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 



                   
 

 

 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

 10.3.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do 

contrato em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 10.3.2.30,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor global do 

contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 10.3.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  

 10.3.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2%  (dois por cento).  O atraso superior a 25 (vinte  e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato. 

 10.3.2.6 As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas 

independentes entre si.  

 10.3.3 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. 

 10.3.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.  

 10.3.5 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.  

10.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

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

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

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

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

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

 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 



                   
 

 

 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 

02 

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 

de seu pessoal, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente 

ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por 

dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 

01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 

01 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 Caberá a FADEPE o direito de rescindir unilateralmente esta Ata de Registro de Preços, 

ocorrendo uma ou mais das hipóteses previstas nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8666/93, o que a 

EMPRESA VENCEDORA declara expressamente reconhecer.  

11.2 Na hipótese da rescisão se dar por culpa da EMPRESA VENCEDORA, fica a FADEPE 

autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos corrigidos a que aquela 

tenha direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO  



                   
 

 

 

12.1. As partes declaram ter conhecimento de que estão sujeitas à legislação brasileira 

anticorrupção, em especial, a Lei nº 12.846/13, seus respectivos regulamentos e alterações 

posteriores aplicáveis. 

12.2. As partes declaram que não aliciaram, subornaram ou receberam qualquer tipo de 

benefício dos seus empregados, agentes, representantes ou outras pessoas físicas ou jurídicas 

para concretização da presente contratação. 

12.3. Qualquer uma das partes deverá notificar a outra, imediatamente, por escrito, tão logo 

desconfie ou tenha conhecimento de qualquer descumprimento da presente Cláusula, 

independentemente, de tal descumprimento ter ocorrido antes ou depois do prazo de 

vigência do presente Contrato. 

12.4. Qualquer das partes poderá rescindir o presente Contrato, a qualquer tempo, mediante 

simples notificação por escrito, se comprovar que a outra causou direta ou indiretamente o 

descumprimento de quaisquer dispositivos da presente Cláusula. 

12.5. Na hipótese da rescisão descrita no item 12.4, não caberá à parte que rescindiu este 

Contrato qualquer tipo de multa/penalidade, mas sujeita a parte que ensejou a rescisão às 

penalidades previstas no mesmo, sem prejuízo dos demais direitos que tenha em virtude de 

lei. 

12.6. A CONTRATADA declara que conhece e respeita as disposições contidas no Código de 

Ética e Conduta da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Integram esta ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 030/2019 e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s).  

13.2 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes do Decreto 8.241/2014, da Lei 

nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto n° 3.555/2000, do Decreto nº 7.892/2013, 

do Decreto nº 3.722/2001, da Lei Complementar nº 123/2006, e da Lei nº 8.666/1993, 

subsidiariamente. 

13.3 Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente 

instrumento constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou 

de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

14.1 O foro para dirimir questões relativas à presente Ata de Registro de Preços, será o da 

Justiça Comum da Comarca de Juiz de Fora – MG. 



                   
 

 

 

Juiz de Fora, xx de xxxx de 2019. 

 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Testemunha:                                        Testemunha:  

CPF:       CPF: 

 


