CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DGTI
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CGADM
COORDENAÇÃO DE RECURSOS LOGISTICOS - COLOG
SERVIÇO DE LICITAÇÕES – SELIC
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018
Processo Administrativo n.° 01300.005610/2018-15
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq, Fundação Pública Federal
criada pela Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951, vinculada e transformada pela Lei nº
6.129 de 06/11/1974 ao Ministério da Ciência, Tecnologia,Inovações e Comunicações –
MCTIC, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 33.654.831/0001-36, por meio da DIRETORIA
DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DGTI, sediada na SHIS QI 01 Conjunto
B, Bloco B Edifício Santos Dumont, Lago Sul, CEP. 71.605-160, na cidade de Brasília/DF,
por intermédio do Pregoeiro designado pela Portaria n° 103/2018, de 28/05/2018, publicada
no DOU de 05/06/2017, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica,
no tipo menor preço global, sob o n° 29/2018, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho
de 2012, Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11
de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de
06 de outubro de 2015, Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016, Decreto 9.507, 21 de
setembro de 2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 11/01/2019
Horário: 10h
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Código Uasg: 364102
1.

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Auxiliar
Administrativo I, com dedicação de mão de obra exclusiva, para o desempenho regular de
atividades materiais acessórias e complementares aos assuntos que constituem a área de
competência legal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico –
CNPq de acordo com o inciso II, do artigo 57 c/c com o parágrafo 2º, da Lei 8.666/93,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 36201/364102
Fonte: 0178000000
Programa de Trabalho: 092039
Elemento de Despesa: 33.90.34
PI: 9605
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3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha
pelo interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º
da IN SLTI/MP nº 2, de 2010.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a)
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
b)
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
c)

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

d) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
e) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a)
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
b) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
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g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
5.4. Incumbirá ao licitante 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.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
a)

valor unitário, mensal e anual total do item;;

b)
descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de
Referência, contendo ainda, entre outras, as seguintes informações:
5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do
modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
a)
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
b)
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
5.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
5.10. Os proponentes, licitantes e contratados devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, a exemplo do
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Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, quando participarem de licitações públicas;
(Acórdão TCU 1455/2018).
6.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
a)
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
b)
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro
e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de 0,01 (um centavo).
6.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão.
6.9. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
6.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.
6.16. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
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6.17. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.19. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
6.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
6.23. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de
lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;
7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
7.2.4. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
a) comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
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7.3.
A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a
contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que
foram utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor
estimado pela Administração.
7.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.5.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante
e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
7.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
7.7.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 30 (trinta)
minutos, sob pena de não aceitação da proposta.
7.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
7.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
7.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação
aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.
7.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.
7.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.17. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.19. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
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artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.

DA HABILITAÇÃO

8.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1

SICAF;

8.1.2
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4

de Improbidade
de
Justiça

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.1.7 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.2

Habilitação jurídica:

8.2.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
8.2.2 em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
8.2.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.2.4 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.2.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
8.3 Regularidade fiscal e trabalhista:
8.3.1

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.3.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.3.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
8.3.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.3.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.3.7
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.3.8 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.4

Qualificação Econômico-Financeira

8.4.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.4.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
8.4.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
8.4.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.4.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a
comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:
8.4.4.1 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo
por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
8.4.4.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis
do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
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8.4.4.3
Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo V, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do
licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
8.4.4.4
a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,
8.4.4.5
quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais
ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.
8.5. Qualificação Técnica:
8.5.1. Além das condições gerais estabelecidas na legislação e normas reguladoras que
disciplinam a participação em processos licitatórios para contratação de serviços pela
Administração Pública Federal, relativamente aos aspectos de prova de regularidade fiscal
e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira, será exigido da
licitante as seguintes condições de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL para
participação na licitação:
8.5.2. Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o desempenho de atividades
compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, correspondente a,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento).
8.5.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no
contrato social vigente;
8.5.4. Comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos na prestação de serviços
terceirizados, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão;
8.5.5. Para a comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos prevista na alínea
anterior, será aceito o somatório de atestados.
8.5.6. A comprovação de que trata o item anterior somente poderá se referir a contratos
integralmente executados, incluindo suas prorrogações, ou decorrido no mínimo um ano do
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior;
8.5.7. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;
8.5.8. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, encaminhando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços;
8.5.9. Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº
05/2017.
8.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de 3(três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@cnpq.br.
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração,
desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
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análise, no prazo de 3(três) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via
funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
8.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.8. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômicofinanceira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta
ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG
nº 2, de 11.10.10.
8.9. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
8.10. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será
convocado a encaminhar, no prazo de 03 três) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº
123, de 2006.
8.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.14. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura
da sessão pública.
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.17. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9.

REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.
9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
9.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, facsímile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
3(três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo Anexo VIII a este instrumento
convocatório.
10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11

DOS RECURSOS

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia 5% (cinco por cento), que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser
prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.
13.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2 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 n. 8.666 de 1993.
13.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.
13.3

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

13.3.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
13.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
13.3.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.
13.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
13.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
13.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
13.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
13.8 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
13.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme
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estabelecido no item 1.2, ‘c’, do anexo VII-B da IN SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a
legislação que rege a matéria.
13.10 Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos
de trabalho.
13.11 Será considerada extinta a garantia:
13.11.1 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 contrato;
13.11.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.
14

DO TERMO DE CONTRATO

14.1 Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja
vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante
até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
14.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo.
14.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.
14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.4 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
15

DA REPACTUAÇÃO

15.1 As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Contrato, anexo a este Edital.
16

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
17

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
18

DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente mediante apresentação de Nota
Fiscal que deverá ser entregue ao Gestor, e deverá conter o detalhamento dos serviços
executados, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto
no art. 67 da IN nº 05/2017-SLTI/MP.
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18.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3. Nos termos do § 4º do Art. 3º da Portaria nº 403/2009-SEF/DF, à emissão da Nota
Fiscal Eletrônica - NF será obrigatória nas prestações de serviços sujeitos ao ISS para a
Administração Pública Federal, direta ou indireta. Dessa forma, os serviços destinados a
tais órgãos devem ser obrigatoriamente acobertados por NFe de serviços, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2014.
18.4. O CNPq reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos serviços
prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos
profissionais da licitante vencedora, alocados no contrato de trabalho e dos respectivos
encargos sociais, enfim o cumprimento integral das obrigações decorrentes da relação de
emprego mantida entre o empregado e a prestadora se serviços.
18.5. O documento de cobrança estando regular, será atestado em até 10 (dez) dias úteis,
a contar da data de confirmação do seu recebimento.
18.6. O pagamento mensal será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil após o atesto do documento de cobrança, por meio de ordem para
depósito em conta corrente da CONTRATADA.
18.7. Para o devido atesto, será necessário à apresentação dos seguintes documentos:
a. Nota Eletrônica (NFe);
b. O documento de cobrança deverá conter o número do respectivo contrato, o período da
prestação dos serviços, bem como estar de acordo com o contido na IN nº 05/2017;
c. Comprovantes da regularidade gestor e trabalhista, constatada por meio de consulta “on
line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, ou na impossibilidade de acesso aos referidos Sistemas,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei 8.666/93;
d. Documentação que comprove os pagamentos dos salários, a freqüência da carga
horária de trabalho estipulada e demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, conforme solicitado pela CONTRATANTE.
18.8. A CONTRATADA deverá cobrar somente por posto de serviço ou horas efetivamente
trabalhadas no mês da prestação de serviços, discriminando no corpo da Nota
Gestor/Fatura a(s) hora(s) e/ou dia(s), se for o caso, sem prejuízo das sanções cabíveis.
18.9. A fatura referente ao último mês do contrato, bem como a garantia contratual só serão
respectivamente pagas e liberadas, após apresentação dos comprovantes de quitação de
todas as obrigações trabalhistas da mão-de-obra envolvidas nos serviços.
18.10. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá
ocorrer quando a CONTRATADA:
a. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades CONTRATADAS; ou
b. recursos humanos e recursos financeiros repassados e exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
18.11. Na hipótese da não apresentação da documentação nos termos estabelecidos neste
Termo de Referência, exceto aqueles que comprovem o pagamento de salários e demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, a
CONTRATANTE, sem prejuízo do pagamento, poderá conceder o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para que a CONTRATADA regularize a situação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
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18.12. Verificada a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado, perante
o SICAF e TST, sem prejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por escrito, a
CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato. (Lei nº 12.440, de 11 de julho de 2011 e INSTRUÇÃO
NORMATIVA/SLTI/MP Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013).
18.13. Quando do encerramento do contrato, até que a CONTRATADA comprove o
pagamento das verbas rescisórias ou que os empregados tenham sido realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, o
CONTRATANTE reterá a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1
(um) mês de serviço, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no
caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da
vigência contratual.
18.14. A existência de registro no SICAF de aplicação de penalidade à empresa
CONTRATADA por órgão da Administração Pública não obsta o pagamento.
18.15. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber,
estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
a. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11
de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996;
b. Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; e
c. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar
no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital
sobre o tema.
18.16. A CONTRATADA optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 e alterações posteriores, fica dispensada das retenções, conforme disposto nas
normas vigentes.
18.17. Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteração de sua condição de
optante pelo SIMPLES.
18.18. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser CONTRATADA para
a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da
condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º C do art.
18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
18.19. Para efeito de comprovação do disposto no subitem anterior, a CONTRATADA
deverá apresentar cópia do ofício, enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante
de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação.
18.20. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas, pelo Agente Gestorizador
do CONTRATANTE, designado para acompanhar e gestorizar os serviços, desde que os
mesmos tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser feito o pagamento
correspondente.
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18.21. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada a
multa que lhe tenha sido aplicada.
18.22. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste documento.
18.23. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos com o CNPJ indicado no
preâmbulo do Contrato. Caso haja mudança do CNPJ, a CONTRATADA deverá solicitar
sua alteração, com as devidas justificativas, apresentando a mesma documentação exigida
na licitação para análise e aprovação. Após a análise, sendo aprovada a alteração, será
formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.
18.24. Caso o documento de cobrança apresente erro ou inconsistência, acarretará a
devolução do referido documento, dentro do prazo estipulado para atesto, interrompendo-o
quando da devolução, devendo a CONTRATADA encaminhar nova cobrança para o devido
atesto.
18.25. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento do documento de
cobrança, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA para que seja feito o acerto no
faturamento do mês subsequente, ou no caso do contrato já encerrado o imediato
reembolso do valor.
18.26. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos
de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.I
24.27. Os valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores da CONTRATADA serão depositados pela CONTRATANTE em conta
vinculada específica, conforme o disposto no art. 19-A e Anexo VII da Instrução
Normativa/SLTI/MP nº 2/2008 e somente serão liberados para o pagamento das verbas
relativas à citada Conta.
24.28. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da Instrução Normativa nº
05/2017, quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando,
assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração.
19

DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

19.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG N. 5/2017, as regras
acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MPDG n.
5/2017 são as estabelecidas no presente Edital.
19.2 A CONTRATANTE deve autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
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salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
19.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente
no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições
sociais e FGTS decorrentes.
19.3 Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e
rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões
trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em contadepósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para
movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº
5, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.
19.3.1 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir
discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigações:
19.3.1.1 13º (décimo terceiro) salário;
19.3.1.2 Férias e um terço constitucional de férias;
19.3.1.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
19.3.1.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
19.3.1.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados
no Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
19.3.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança
pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor
desta licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a
revisão do Termo de Cooperação Técnica.
19.3.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à
empresa que vier a prestar os serviços.
19.3.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da
conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores
depositados.
19.3.5 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade
contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos
trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
19.3.5.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração,
será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na contadepósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela
empresa.
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19.3.5.2 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina
exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização
trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
19.3.5.3 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
19.3.6 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação
da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
20

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 apresentar documentação falsa;
20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 não mantiver a proposta;
20.1.6 cometer fraude fiscal;
20.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
20.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
20.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência
Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
20.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação
no dia fixado.
20.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
20.3.1. 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;
20.3.2. Multa de:
20.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado 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;
20.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
20.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

18

20.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
20.3.2.5. 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;
20.3.3. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
20.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
20.3.5. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
20.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.4. As sanções previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.3, 20.3.4 e 20.3.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU
1
2
3
4
5

ITEM
1
2
3
4

5
6

CORRESPONDÊNCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato

TABELA 1
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços
contratados, por empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,
por serviço e por dia;
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por
empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do

GRAU
05
03
02
03

01
02
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7
8
9
10

órgão fiscalizador, por ocorrência;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por
dia;
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;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos
previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme
previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

01
03
01
01

20.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
20.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
nº 9.784, de 1999.
20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.9.
21

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
licitacao@cnpq.br, ou por petição dirigida ou protocolado no endereço Serviço de LicitaçãoSELIC, SHIS QI 01 Conjunto B, subsolo – Bloco A, Edifício Santos Dumont – CEP: 71.605160 – Cidade: Lago Sul – Brasília/DF.
21.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
21.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
21.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 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 em contrário, pelo Pregoeiro.
22.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
22.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço: Edifício Santos Dumont – SHIS QI 01, Conjunto B, Bloco A, 1° andar, Sala 04 –
Serviço de Licitação – Subsolo – CEP 70.605-150, lago Sul, Brasília-DF, nos dias úteis, no
horário das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, mesmo endereço e período no qual os
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
•

Anexo I – Termo de Referência:

•

Anexo I do Termo de Referência – Modelo de termo de vistoria;

•

Anexo II do Termo de Referência – Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria;

•

Anexo III do Termo de Referência - Termo de Recebimento Provisório;

•

Anexo IV do Termo de Referência – Termo de Recebimento Definitivo;

•

Anexo V do Termo de Referência – Autorização de Abertura de Conta Vinculada;

•

Anexo VI do Termo de Referência – Modelo de Planilha de Custo e Formação de
Preços.

•

Anexo VII do Termo de Referência - Modelo de Declaração de Contratos Firmados
com a Iniciativa Privada e a Administração Pública

•

Anexo VIII do Termo de Referência - Modelo de Instrumento de Medição de
Resultado (IMR)
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•

Anexo II – Minuta do Termo de Contrato;

•

Anexo III - Modelo de Proposta;

•

Anexo IV - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto
(conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG
n. 5/2017);
Brasília, 26 de dezembro de 2018.

Anderson Malta da Silva
Pregoeiro Oficial
Portaria n° 103/2018

Equipe de Apoio:
Joana Batista Rodrigues Venancio
Rosita Assis Rosa
Wilson José da Silva
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ANEXO I do Termo de Referência
Pregão Eletrônico n° 29/2018
Processo Administrativo n.° 01300.005610/2018-15
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETIVO
1.1. Iniciar procedimento licitatório, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq, para contratação de empresa para prestação de serviço
terceirizado de Auxiliar Administrativo I.
1.2. Estes são serviços contínuos relacionados às atividades administrativas do Conselho e
contribuirão diretamente para atendimento das demandas da sociedade junto à
Presidência, Diretorias, Coordenações Gerais, Coordenações e Serviços deste Conselho,
agilizando e dando segurança aos serviços especializados, por meio da execução de
procedimentos meramente rotineiros, colaborando sobremaneira com o desenvolvimento
das atividades finalísticas do órgão.
2. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de
Auxiliar Administrativo I, com dedicação de mão de obra exclusiva, para o desempenho
regular de atividades materiais acessórias e complementares aos assuntos que constituem
a área de competência legal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico – CNPq de acordo com o inciso II, do artigo 57 c/c com o parágrafo 2º, da Lei
8.666/93, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
2.2. PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2..2.1 Com a contratação se espera adquirir a disponibilização dos postos elencados na
tabela do subitem 2.3.
2.2.2 A partir da disponibilização destes postos, espera-se como resultado melhor
produtividade dos servidores e agilidade nos processos envolvidos na execução das
atividades imprescindíveis para o desenvolvimento da missão do CNPq, bem como a
estabilização na continuidade dos serviços a serem contratados.
2.2.3. Em termos de economicidade, o resultado esperado será obtido por meio da
competitividade entre empresas do ramo, mediante tal critério a Administração obterá a
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço
praticado no mercado em relação ao preço ofertado pelas empresas, cuja escolha recairá
naquela que cotar o menor preço.
2.3. DESCRIÇÃO DE CARGOS E QUANTIDADES
ITEM
1

DESCRIÇÃO

CBO

Auxiliar Administrativo I 4110-05
Total de postos

UNIDADE DE
MEDIDA

QDTE

Posto

140
140
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2.4. DECRETO Nº 8.540 DE 9 DE OUTUBRO DE 2015
2.4.1. Estabelece a norma, que os órgãos e as entidades da administração pública federal
direta, autárquica e funcional deverão avaliar os contratos e os instrumentos congêneres
relativos à aquisição de bens e à prestação de serviços relacionados em seu anexo com o
objetivo de reduzir gasto público.
2.4.2. Além disso, o Decreto 8.866/2016, que aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do CNPq, permitiu uma melhor
adequação da real necessidade de Auxiliares Administrativos para o CNPq.
2.4.3. Conforme informado, a presente contratação possui o propósito de preservar os
serviços de terceirização de auxiliar administrativo atualmente prestados nas dependências
do CNPq, cuja interrupção poderia comprometer a continuidade das atividades do Órgão.
2.4.4. Os recursos depositados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL serão
individualizados
em
Eventos
específicos,
abertos
para cada
contrato
administrativo firmado com seus prestadores de serviços com o objetivo de garantir os
recursos necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de
inadimplemento da contratada.
2.4.5. Cabe ressaltar que, atualmente o CNPq possui contratos administrativos para
prestação de serviços de: Limpeza e Conservação, Vigilância, Recepção e Secretariado,
Copeiragem, Auxiliares Administrativos, Almoxarife, Operador de áudio e vídeo, Operador
de reprografia, Brigadista, Técnico de enfermagem e Técnico em saúde bucal, Call center,
Manutenção predial.
2.4.6. Visando à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratante
destacará do valor mensal do contrato, e depositará em conta-depósito vinculada
(bloqueada para movimentação) com base na Súmula nº 331, do Tribunal Superior do
Trabalho -TST e em atendimento a Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013,
onde esse instrumento deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório.
2.4.7. Cabe ressaltar que, ocorreram reduções em outros contratos do CNPq, como o caso
das Secretarias e Recepcionistas. Além disso, destaca-se que em outros contratos as
reduções alcançaram margens superiores ao estabelecido na norma, tais como 40% em
serviços de passagens e diárias, 73% em serviços de locação de veículos, 63% em
serviços reprográficos, 85% em serviços de telecomunicações, dentre outros, até porque tal
medida certamente ocasionaria agravos ao regular cumprimento das atividades finalísticas
do CNPq.
2.4.8. A presente contratação preservou o mínimo de postos de trabalho necessários para
coibir o prejuízo nas incumbências deste Conselho.
3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3.1

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1.1 Informamos que, o contrato nº096/2017 terá sua vigencia encerrada em 01/05/2019, e
visando manter a permanência dos serviços de auxiliar administrativo nível I neste
Conselho, foram tomadas as providências para que a nova contratação seja integralizada
ao tempo em que a atual contratada deixará de prestar os serviços.
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3.1.2 Assim, considerando tratar-se de serviços auxiliares de natureza continuada,
necessários ao desempenho das atribuições do Conselho, cuidou a área gestora de
demandar procedimento licitatório com o fito de manutenir a permanência dos serviços,
cuja interrupção poderia comprometer a continuidade das atividades precípuas do Órgão.
3.1.3 Os serviços terceirizados demandados destinam-se à realização de atividades
materiais administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a
área de competência legal do Órgão, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97, necessários
ao bom funcionamento do CNPq, e não inerentes às atribuições de cargos de seu quadro
de servidores.
3.1.4 A execução dos serviços em tela também visa suprir às necessidades de
desenvolvimento das funções auxiliares no âmbito das atividades do CNPq , e, ao mesmo
tempo, os serviços objeto deste instrumento, consistirão numa solução de otimização a
implementação das atividades finalísticas.
3.1.5 Nesse sentido, em demais precedentes jurisprudenciais, dentre as quais podemos
citar a orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG em Nota
Informativa n.º 168, de 17 de março de 2011, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio:
“11. De saída, informo que os cargos de nível fundamental estão em
extinção em toda a Administração Pública Federal, por esse motivo deixo
de examinar a proposta de auxiliares administrativos.
[...]
39. ... Parece claro que não haveria nenhuma limitação para a
terceirização dos casos em que as atribuições do ICMBio guardam fácil
similitude com as atribuições do cargo de Auxiliar Administrativo, uma vez
que esse tipo de cargo está em extinção em toda a administração pública
federal.” (grifamos).
3.1.6 Adicionalmente, informamos que para a composição ideal do quadro da mão de
obra planejada pela administração do CNPq, frente às adequações necessárias voltadas
à otimização da produção, bem como aos novos desafios que se aproximam, faz - se
necessário o acréscimo de 08 (oito) vagas para o cargo de auxiliar administrativo
nível I, totalizando 140 (cento e quarenta) postos de trabalho nessa função.
3.1.6.1 Tal proposição objetiva o pleno atendimento às necessidades presentes e futuras
de serviços existentes tanto no Gabinete da Presidência da entidade quanto nas diretorias
componentes da estrutura organizacional e demais coordenações.
a) O crescente aumento de demandas operacionais;
b) Necessidade de sustentar e melhorar o desempenho;
c) A indispensabilidade das atividades serem executadas em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis;
d) O dever da Administração de assegurar a conformidade dos atos de gestão e a
concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades sejam alcançados,
focado no paradigma de melhoria contínua da entrega de resultados;
e) A primordialidade da consecução dos objetivos, metas e princípios de forma que as
operações sejam executadas com eficiência, eficácia e efetividade;
f) A satisfação da sociedade, que advém dos bons serviços prestados, cuja finalidade é o
interesse público.
3.2 DA CONTRATAÇÃO POR POSTOS DE TRABALHO
3.2.1 A disponibilização de profissionais nos perfis relacionados neste Termo de
Referência visa, por meio da execução de atividades acessórias, tornar mais ágil e
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produtiva a atuação dos servidores e dirigentes no cumprimento temporal de suas
atividades no exercício de suas atribuições e competências.
3.2.2 Trata-se de situação em que não cabe definição de unidade de medida para fins de
contratação mediante resultados, conforme prioriza a Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº
05/2017. Isso porque as atividades das áreas são diversas e variam de acordo com suas
demandas, e os resultados das ações, em regra, não são mensuráveis em quantitativos
que podem ser multiplicados por um coeficiente que gera um montante a ser pago à
CONTRATADA, pois estão relacionados à efetividade do setor.
3.2.3 Nesse sentido, mostra-se necessário estipular um quantitativo dos postos de
trabalho a serem disponibilizados para o desenvolvimento das atividades, para que com
base nisso, a CONTRATADA seja remunerada pela alocação do posto de trabalho, em face
do que segue:
3.2.4 Primeiro, porque requerem a presença do profissional no momento exato da
demanda para sua execução, o que somente pode se dar pela existência do Posto de
Trabalho no respectivo setor;
3.2.5 Segundo, porque seria improdutivo para a unidade ter de contatar a empresa para
que encaminhe um profissional a todo instante que necessitar dos serviços, o qual sequer
estará familiarizado com os assuntos daquele setor; e
3.2.6 Terceiro, porque as variáveis dessas atividades impossibilitam estabelecer valores
unitários para elas. Não haveria, por exemplo, como estabelecer um padrão de valores para
a atividade de atendimento ao público, anotação, redação, e organização de documentos e
outros serviços de escritório, registro de documentos, dentre outras.
3.2.7 Dessa forma, há necessidade de que a força de trabalho terceirizada conheça as
rotinas e os processos, o que somente poderá ocorrer se inserida no cotidiano do setor.
3.3
BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO
3.3.1
Os serviços de Apoio Administrativo I beneficiarão diretamente o atendimento
das demandas da sociedade junto ao Conselho, uma vez que propiciará a celeridade, de
forma especializada, da execução de atividades meramente rotineiras, colaborando
sobremaneira com o desenvolvimento das atividades finalísticas do Órgão.
3.3.2
A afirmativa se sustenta tendo em vista que o enfoque da Administração
voltado para a atividade-fim gera fator que oportunizará melhorias, visto que a terceirização
especializada passa a exercer as tarefas supletivas do Órgão, possibilitando que o capital
humano do Conselho dedique-se inteiramente a bem desenvolver sua finalidade precípua.
3.3.3 De mais a mais, é fundamental ressaltar a redução de desperdício e de custo para o
CNPq, uma vez que a redução de desperdício estará vinculada à otimização do recurso
humano pertencente ao Órgão, e, a redução de custo estará caracterizada no menor gasto
com a atividade terceirizada em relação ao dispêndio praticado quando os serviços
acessórios e complementares são executados pelo próprio Servidor do Órgão.
3.3.5 Nessa toada, a contratação de serviços de auxiliar administrativo I, privilegia a
melhoria da comunicação e atendimento do CNPq, bem como ampliam o atendimento aos
princípios da eficiência (dever de fazer de modo certo), da eficácia (dever de fazer aquilo
que deve ser feito) e da economicidade (dever de otimizar a ação estatal), se considerados
os benefícios diretos aqui expostos.
3.3.6 Com relação aos benefícios indiretos, podemos citar o desenvolvimento econômico
que será refletido por meio do incentivo de criação de novas empresas que busquem
oferecer serviços especializados, levando assim, a um aumento na geração de emprego e
de receita para o Estado.
3.3.7 Acrescenta-se ainda ao benefício indireto, a especialização por natureza de serviço,
pois esta potencializa os aperfeiçoamentos operacionais das empresas, que por sua vez
estimulam a competitividade entre si, resultando na oferta do melhor serviço pelo melhor
preço para a Administração Pública.
3.3.8
Por todo exposto, abstrai-se que o maior benefício advindo da contratação é a
continuidade dos serviços imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades
cotidianas da Fundação e o cumprimento da sua missão.
3.4

CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS
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3.4.1
A CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de
acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com art. 3º da Lei nº
8. 666/93 e com o art. 6º da Instrução Normativa/SL Tl/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de
2010.
3.4.2 Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das
atividades de programas de separação de resíduos sólidos, e resíduos recicláveis
descartados, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas,
de acordo coma Lei nº 12.305/10 e Decreto nº 5.940/06. Dê preferência a embalagens
reutilizáveis ou biodegradáveis.
3.4.3 Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo
para a redução do consumo de energia, bem como na utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em
conformidade com a Lei de Eficiência Energética nº 10.295/01, Decreto nº 4.131/02,
Portarias INMETRO nº 289/06 e nº 243/09;
3.4.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários a‘ execução
dos serviços e realizar programas internos de treinamento de seus empregados, nos
primeiros meses de execução contratual, para as práticas de sustentabilidade, observadas
as normas ambientais vigentes.
3.5
NATUREZA DO SERVIÇO CONTINUADO
3.5.1 Tendo em vista que os serviços de Apoio Administrativo tratam-se de objeto de
contratação cuja interrupção poderá comprometer a continuidade das atividades do CNPq,
presente é a necessidade de contratação por mais de um exercício financeiro.
3.5.2 Nesse sentido a caracterização do objeto enquadra-se claramente na definição
apresentada no Anexo I da Instrução Normativa nº 2/2008 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dada a sua
essencialidade e habitualidade.
3.5.3 São essenciais, pois se atrelam à necessidade de existência e manutenção do
serviço, uma vez que sua eventual paralisação implicaria em prejuízos ao exercício das
atividades do CNPq.
3.5.4 São habituais, pois a necessidade dos serviços terceirizados de auxiliar
administrativo é permanente.
3.5.5 Dessa forma, considerando que a caracterização da natureza de um serviço como
contínuo está atada a imperiosidade da sua prestação ininterrupta em face do
desenvolvimento habitual das atividades administrativas, sob pena de prejuízo ao interesse
público, classifica-se a natureza da presente contratação como contínua.
4. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E METODOLOGIAS DE TRABALHO
4.1. NECESSIDADE
4.1.1. Os serviços especializados em Apoio Administrativo I serão prestados nos diversos
setores técnicos e administrativos do CNPq e são necessários tendo em vista que falta de
pessoal para o desempenho regular das atividades acessórias e instrumentais aos
assuntos que constituem a área de competência legal do Órgão, aumenta os riscos de que
os índices de satisfação de cumprimentos da missão do CNPq sejam diminuídos com
implicação e reflexo na execução de suas tarefas e consequente prejuízo a sociedade.
Dessa forma, a contratação em tela torna-se indispensável uma vez que beneficiará o
atendimento das demandas da sociedade junto ao Conselho, propiciando a celeridade da
execução de atividades meramente rotineiras e colaborando sobremaneira com o
desenvolvimento das atividades finalísticas do Órgão.
4.2. LOCALIDADE
4.2.1. Os serviços serão prestados nas dependências do CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq, considerando-se o
seguinte endereço:
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SHIS QI 1, Conjunto B, Blocos A, B, C e D
Edifício Santos Dumont – Lago Sul
CEP 71605-001 – Brasília – DF
4.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO
4.3.1. O horário de funcionamento do CNPq é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
4.4. HORÁRIO EM QUE DEVERÃO SER PRESTADOS OS SERVIÇOS
4.4.1. A prestação dos serviços deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia,
com intervalo intrajornada de no mínimo uma hora e no máximo de duas horas por dia.
4.4.2. O horário da prestação do serviço, respeitando a carga horária diária do prestador,
deverá iniciar-se a partir das 8:00 horas e finalizar até as 20:00 horas.
4.4.2.1. Casos excepcionais deverão ser analisados pela gestão do contrato, observada a
necessidade de serviço.
4.4.3. Nos casos em que o horário de expediente do Conselho for alterado, seja por
determinação legal e/ou por imposição de circunstâncias supervenientes, os horários da
prestação de serviços deverão ser imediatamente readequados para atender a nova
situação.
4.4.4. Nas atividades definidas neste Termo de Referência, será reconhecida a hora padrão
estabelecida pelos órgãos/entidades representativos ou normativos das categorias dos
serviços, em horário diurno, proporcional a 60 minutos cada unidade hora.
4.4.5 O pagamento se dará pela hora de serviço efetivamente trabalhada, independemente
da jornada de trabalho a que estejam submetidos os profissionais, que constitui assunto da
exclusiva alçada da empresa contratada e de seus funcionários
4.4.6. As cargas horárias, diárias e mensais, dos respectivos postos de serviços ficam
convencionadas e descritas na forma da tabela a seguir:

ITEM

01

LOCAL DA
EXECUÇÃO

QUANTIDADE/
POSTOS

HORÁRIO/
PERÍODO

CARGA
HORÁRI
A

VALOR POR
POSTO

140

segunda a
sexta-feira, 8
horas por
dia, com
intervalo
intrajornada
de no
mínimo uma
hora e no
máximo de
duas horas
por dia

40h
semanal

R$ 5.943,21

ONSELHO NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO –
CNPq - LAGO SUL

4.5. QUALIFICAÇÃO DOS CARGOS
4.5.1. Para fins de elaboração da proposta, as licitantes deverão tomar como referência as
seguintes qualificações para os cargos:
CARGO
QUALIFICAÇÃO
• Ensino Médio Completo.
• Conhecimento básico de informática (pacote Office);
Apoio Administrativo
Conhecimento básico de arquivamento de documentos;
Nível I
• Boa fluência verbal;
• Conhecimento básico do Sistema Operacional Windows.
4.6. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
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4.6.1. Para fins de elaboração da proposta, as licitantes deverão tomar como referência as
seguintes atribuições para os cargos:
4.6.2. Apoio Administrativo nível I – CBO 4110-05
a) Elaborar, transcrever, conferir e/ou formatar relatórios, planilhas, memorandos, ofícios e
demais correspondências, de acordo com os dados fornecidos pelos CONTRATANTES;
b) Preparar e organizar documentos e planilhas para o acompanhamento de trabalhos
relacionados à área de atuação;
c) Digitar e/ou Digitalizar documentos diversos;
d) Registrar entrada e saída de documentos internos e externos e processos;
e) Classificar e preencher documentos, segundo critérios pré-estabelecidos;
f) Redigir comunicações;
g) Acompanhar, registrar e divulgar a publicação de Atos normativos, bem como sua
validade, relacionados à área de atuação;
h) Prestar auxílio em reuniões internas, compilando e transcrevendo os assuntos tratados;
i) Formatar documentos elaborados pelos servidores, auxiliando-os no que for necessário;
j) Auxiliar em pesquisas de produtos e serviços existentes no mercado, bem como dados
estatísticos para subsídio dos servidores sua da área de atuação;
k) Auxiliar trabalhos de pesquisas em normativos e publicações especializadas, bem como
o acompanhamento de validade de documentos legais, com vistas ao fornecimento de
subsídios aos servidores nos assuntos relacionados à área de atuação;
l) Realizar atendimento, triagem, encaminhamento ou prestação de informações básicas
em assuntos relacionados à sua área de atuação;
m) Auxiliar na execução dos procedimentos para solicitações de viagens – passagens e
diárias, nacionaise internacionais;
n) Redigir e arquivar correspondências e documentos de rotina;
o) Auxiliar nos trabalhos de classificação, codificação, e catalogação de papéis e
documentos;
p) Auxiliar na fiscalização dos contratos administrativos;
q) Operar o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, sob
supervisão;
r) Operar os Sistemas Informatizados próprios dos órgãos, sob supervisão;
s) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom deses) Executar
as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho;
t) Prestar suporte técnico na execução de atividades nas áreas de planejamento,
orçamento, finanças, convênios, contratos, licitações, protocolo, material, patrimônio,
pessoal, logística e demais atividades de serviços gerais;
u) Atender chamados telefônicos internos e externos;
v) Numerar e controlar documentos;
4.6.3. A descrição dos serviços não é exaustiva, devendo ser executadas todas e quaisquer
outras atividades relacionadas ao seu objeto, que se mostrem necessárias,
independentemente de específica descrição/detalhamento.
4.7. DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS
4.7.1. Todos os profissionais deverão demonstrar competência profissional, destreza,
cordialidade e gentileza no trato com pessoas, tratar pessoas sem discriminação,
demonstrar senso de responsabilidade; demonstrar atenção e espírito de equipe,
demonstrar presteza e acatar ordens dos supervisores.
4.7.2. A CONTRATADA deverá apresentar previamente o candidato ao posto de trabalho
para que a CONTRATANTE faça entrevista a fim de aferir sua capacidade de desempenho
do trabalho.
4.7.3. Além da formação exigida para cada atividade, o profissional deverá se enquadrar no
seguinte perfil:
•
•
•

Boa comunicação interpessoal;
Comportamento cortês e prestativo;
Aptidão para o trabalho em equipe;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ser disciplinado, proativo e participativo.
Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
Observar as normas legais e regulamentares;
Observar as instruções disciplinares do local de trabalho;
Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
Acatar as orientações do seu superior, supervisor e do gestor do contrato;
Atender as pessoas com cordialidade e presteza, cumprimentando-as e
demonstrando sua total disposição em atendê-las;
Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
Guardar sigilo de assunto pertinente ao serviço;
Ser assíduo e pontual ao serviço;
Tratar com urbanidade as pessoas;
Ter capacitação para a execução das atividades referidas.
Ter especial atenção quando lhe dirigirem a palavra ou por ele passarem
Autoridades;
Conhecer as missões do posto que ocupa, assim como a perfeita utilização dos
equipamentos colocados à sua disposição para o serviço;
Manter-se atento aos visitantes e, havendo alguma suspeita, informar o fato à
pessoa competente, visando à averiguação da real situação;
Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do
trabalho;
Conhecer as missões do(s) posto(s) que ocupa, assim como a perfeita utilização
dos equipamentos (telefone, computador, etc.) colocados à sua disposição para o
serviço;
Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em
casos emergenciais;
Manter sob sigilo as informações que tiver acesso;

4.8. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
4.8.1. As categorias profissionais definidas neste instrumento são abrangidas pelas
seguintes convenções coletivas:
CARGO

CONVENÇÃO
Convenção Coletiva de Trabalho
vigente firmada entre o SINDICATO
Apoio
DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO,
Administrativ
CONSERVAÇÃO, TRAB
o nível I
TEMPORÁRIO, PREST SERVIÇOS E
SERV TERCEIRIZÁVEIS DO DFSINDISERVICOS/DF.

REGISTRO

DF000001/2018

4.9. DO PLANEJAMENTO DAS FÉRIAS
4.9.1. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de férias dos empregados,
anualmente, ou sempre que solicitado pela Administração.
4.9.2. Uma vez solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA terá 30 (trinta) dias
corridos para apresentar o planejamento de férias da mão-de-obra envolvida na
contratação.
4.9.3. A CONTRATADA deverá acordar sempre que puder com a CONTRATANTE um
cronograma de férias, para que não haja prejuízo nas atividades.
4.9.4. Caso haja necessidade de alteração do cronograma de férias, a CONTRATADA
deverá comunicar a alteração a CONTRATANTE com no mínimo 60 (sessenta) dias de
antecedência.
4.10. DA APRESENTAÇÃO DO PREPOSTO
4.10.1. A licitante vencedora deverá apresentar preposto, aceito pela CONTRATANTE,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, bem
como para manter contato com a gestorização do contrato.
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4.10.2 O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do
início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os
poderes e deveres em relação à execução do objeto.
pela prestação dos serviços junto a CNPq, para o desempenho de tal função.
4.10.3 A CONTRATADA deverá instruir seus prepostos quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu
substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, devendo, ainda, tomar todas as
providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na
execução dos serviços contratados.
4.10.4 Os prepostos deverão cumprir a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, entre 8h e 18h, totalizando 40 (quarenta) horas semanais e devem exercer
suas atribuições nas instalações físicas do CNPq.
4.10.5 São atribuições dos prepostos, entre outras:
4.10.5.1 . Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas
dependências da CONTRATANTE;
4.10.5.2 Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da
CONTRATADA;
4.10.5.3 Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da
CONTRATADA, de acordo com as normas do CNPq;
4.10.5.4 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações do
CNPq à disposição dos empregados da CONTRATADA;
4.10.5.5 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações
emanadas das autoridades do CNPq e da Fiscalização do Contrato;
4.10.5.6 Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo
aos serviços contratados;
4.10.5.7 Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito
da execução dos serviços;
4.10.5.8 Relatar à Fiscalização do Contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer
irregularidade observada;
4.10.5.9 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras
que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
4.10.5.10 Encaminhar à Fiscalização do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos
serviços prestados, bem como esclarecer quaisquer dúvidas sobre a questão;
4.10.511. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA,
respondendo ao CNPq por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.
4.11. DO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO
4.11.1. A CONTRATADA deverá dispor de controle de ponto eletrônico biométrico,
conforme disposto na Portaria Nº 1.510 do MTE, de 21 de agosto de 2009.
4.11.2. O ponto eletrônico deverá ser instalado em local indicado pela CONTRATANTE em
suas instalações no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura do contrato,
sem ônus para a CONTRATANTE.
5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da contratação correrão a conta dos recursos consignados
no Orçamento Geral da União, a cargo do CNPq:
•
•
•
•

Programa de Trabalho Previsto: 19.122.2106.2000.0001
PTRES: 065768
Denominação: Administração da Unidade
Elemento de Despesa: 33.90.37.01

6. DA JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE
SERVIÇO A SER CONTRATADA
6.1. Justifica-se a quantidade de serviços com referência às necessidades do CNPq, pela
demanda apresentada no quadro abaixo:
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Quantidades

SETOR

Coordenação

2

AUDITORIA

Auditoria Interna - AUD/PRE

1

CGADM/DGTI

Coordenação Geral de Administração e Finanças - CGADM/DGTI

5

CGCIN

Coordenação Geral de Cooperação Internacional - CGCIN/DCOI

1

CGEAO

Coordenação-Geral de Apoio Operacional - CGEAO/DGTI

3

COCOM

Coordenação de Comunicação Social - COCOM/GAB

1

COFIN

1

CONAI

1

COPES

1

COPQV

1

OUVIDORIA

Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira - COFIN/CGADM
Coordenação de Negociação e Assessoramento Internacional CONAI/CGCIN
Coordenação de Parcerias Estaduais - COPES/CGNAC
Coordenação de Promoção da Qualidade de Vida e Competências COPQV/CGERH
Ouvidoria - OUV/GAB

3

SEABE

Serviço de Acompanhamento de Bolsistas Egressos - SEABE/COEBE

1

COENG

24

SEAFI

Coordenação do Programa de Pesquisa em Engenharias COENG/CGECT
Serviço de Análise Financeira - SEAFI/COPCO
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1
1

SEAOC
SEBEX

Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados - SEAOC/GAB
Serviço de Bolsas no Exterior - SEBEX/COEBE

3

SEBFP

Serviço de Bolsas de Formação no País - SEBFP/COEBP

1

SEBGE

Serviço de Bolsas de Graduação no Exterior - SEBGE/COEBE

3

SEBPP

Serviço de Bolsas de Pesquisa no País - SEBPP/COEBP

1

SECAC

Serviço de Carreira e Acompanhamento - SECAC/COCGC

2

SECAT

Serviço Central de Atendimento - SECAT/COSAO

1

SECIN

Serviço de Capacitação Institucional - SECIN/COCGC

3

SECOA

Serviço de Cobrança e Acompanhamento - SECOA/COPCO

15

SECON

Serviço de Contabilidade - SECON/COFIN

7

SEEOR

Serviço de Execução Orçamentária - SEEOR/COFIN

7

SEFIN

Serviço de Execução Financeira - SEFIN/COFIN
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10

SEGED

Serviço de Gestão de Documentos - SEGED/COLOG

6

SEGES

Serviço de Gestão de Contratos - SEGES/COLOG

1

SEIMP

Coordenação de Credenciamento à Importação e Incentivo Fiscal COCIF/CGADM

12

SEINF

Serviço de Infraestrutura e Patrimônio - SEINF/COLOG

3

SELIC

Serviço de Licitação - SELIC/COLOG

1

SEMAN

Serviço de Manutenção Predial - SEMAN/COLOG

2

SEOUS

Serviço de Operação de Serviços de Usuários - SEOUS/COOTI

4

SEPAS

Serviço de Passagens, Transporte e Telefonia - SEPAS/COLOG

5

SEPFT

Serviço de Projetos de Pesquisa e de Bolsas de Fomento Tecnológico SEPFT/COETP
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1

SEPRE

Serviço da Presidência de Apoio aos Órgãos Colegiados - SEPRE/GAB

4

SEPRO

Serviço de Protocolo e Arquivo - SEPRO/COLOG

1

SETCE

Serviço de Tomada de Contas Especial - SETCE/COPCO

7. DA ORDEM DE SERVIÇOS
7.1. Em face das características dos serviços, não serão utilizadas requisições por Ordem
de Serviços.
8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. A execução do contrato será avaliada e gestorizada, mensalmente, por meio de
relatório de execução contratual. A gestorização fará o acompanhamento, em conformidade
com a execução dos serviços, observando os seguintes aspectos:
8.1.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
execução e da qualidade demandada, aferidos por meio do cumprimento regular das
obrigações estabelecidas neste Termo de Referência;
8.1.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigida;
8.1.3. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
8.1.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
8.1.5. O objeto será aceito após a verificação, pela gestorização do contrato, do
cumprimento de todas as obrigações e especificações constantes do contrato, do Edital e
dos demais documentos integrantes do procedimento licitatório.
8.2. A execução completa do contrato só acontecerá ao seu término, após a comprovação
da quitação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes
à mão-de-obra utilizada.
9. DA VISTORIA
9.1. Será facultada à licitante a realização de vistoria técnica, para o conhecimento e
uniformização de entendimento quanto às condições para a prestação dos serviços, objeto
deste Termo de Referência.
9.2. A vistoria poderá ser realizada por um responsável técnico credenciado da licitante,
acompanhada por um profissional designado pelo gestor do contrato, de segunda à sextafeira, das 09:00 horas às 17:00 horas, impreterivelmente até o dia ultil anteriores à data
prevista para a realização da abertura da licitação, em data e horário previamente marcado
pelo telefone (61) 3211-9051.
9.3. Ao término da vistoria será emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de Vistoria, conforme
modelo constante do Anexo 2 do Termo de Referência. O documento deverá ter a
assinatura do responsável pela empresa e do responsável pelo CONTRATANTE e ser
entregue juntamente com a documentação de habilitação.
9.4. Considera-se que a vistoria propicia ao proponente o exame, a conferência e a
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o
mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o
custo, preparação da proposta e execução do objeto.
9.5. A licitante que optar pela não realização da Vistoria Técnica deverá entregar,
juntamente com a documentação da habilitação técnica, Declaração de Dispensa de
Vistoria, conforme modelo constante no Anexo 3 do Termo de Referência.
9.6. Em nenhuma hipótese o licitante poderá alegar desconhecimento das condições
existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do
contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.
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10. DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS
10.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de SERVIÇOS COMUNS, que
trata a lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e
características gerais e específicas encontradas no mercado.
10.2. A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre esses, que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
10.3. Todas as atividades previstas neste planejamento são efetivamente acessórias e
complementares às atividades do CNPq, atendendo assim ao disposto na legislação
vigente.
11. DA UNIDADE DE MEDIDA
11.1 A unidade de medida nesta contratação é o Posto de Trabalho, com os resultados
dos serviços aferidos mensalmente por meio de relatório de execução contratual onde
constarão às ocorrências identificadas no período.
12. DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS
PROFISSIONAIS
12.1 Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União TCU (Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010;
1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), as licitantes, quando da elaboração
de suas propostas, deverão observar as seguintes regras, sob pena de desclassificação:
12.2 Os benefícios e as vantagens da categoria de Auxiliar Administrativo (Nível I), não
poderão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho do
Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços
Terceirizáveis do Distrito Federal e o Sindicato dos Empregados de Asseio e Conservação
do Distrito Federal – SEAC/DF, Sindicatos aos quais as empresas e os profissionais
estejam vinculados, que se encontram discriminadas a seguir.
12.3 Considerando tratar-se de contratação por posto de trabalho e, além disso, com
base na média aritmética dos salários-base praticados em contratos firmados por
órgãos públicos da União, sugere-se a fixação das remunerações, nos termos do
quadro abaixo, com estrito objetivo de elidir o risco de selecionar profissionais com
qualificação inferior à necessária para a execução dos serviços com o padrão de
qualidade que é demandado no âmbito do CNPq.
Profissionais
CCT,s –referência
valor dos
Cargos nas CCT’s
demandados pela
(salário-base e
salários -referência
contratante
benefícios)
base
Apoio Administrativo
SEAC/DF E
Auxiliar
2.020,00
Nível I
Sindiserviços/DF
Administrativo
12.4 Tais índices foram estabelecidos tomando-se por base as variações percentuais
obtidas entre salários-base médios (resultantes dos valores insertos em contratos
celebrados por outros órgãos da Administração Pública). Nesse sentido é o entendimento
do Tribunal de Contas da União, prolatado no Acórdão n.º 2582/2012 – TCU – Plenário:
9.2.3. Relativamente aos contratos de execução indireta e contínua de
serviços:
9.2.3.1. Somente estipule valores mínimos de remuneração dos
trabalhadores, nos contratos em que há alocação de postos de trabalho,
quando houver necessidade de afastar o risco de selecionar
colaboradores com capacitação inferior à necessária para execução dos
serviços
contratados;
9.2.3.2. Estabeleça os valores mínimos de que trata o subitem anterior a
partir de pesquisas de mercado efetuadas previamente, de dados obtidos
junto a associações e sindicatos de cada categoria profissional, e de
informações divulgadas por outros órgãos públicos que tenham
recentemente contratado o mesmo tipo de serviço;
12.5 A fixação dos valores salariais para os postos de Auxiliar Administrativo (Nível I),
objetiva garantir a qualidade mínima dos serviços prestados ao CNPq, com respaldo no
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entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU sobre o assunto, conforme Acórdão
614/2008 – Plenário. No referido Acórdão o TCU entendeu ser vedada a fixação de piso
salarial para serviços que devem ser medidos e pagos por resultados, contudo:
“Na contratação de mão de obra terceirizada pela Administração Pública,
há que se considerar dois aspectos: a obrigatoriedade de adoção dos
pisos salariais definidos em pactos laborais e a possibilidade de serem
estipulados valores mínimos de remuneração com base em pesquisas de
mercado calcadas em dados fidedignos obtidos junto a associações e
sindicatos de cada categoria profissional e com base em informações
divulgadas
por
outros
órgãos
públicos.
54 . Em cada caso concreto é que se poderá aferir se essa fixação de
pisos salariais nas licitações de execução indireta de serviços pagos por
disponibilidade ou baseados na locação de postos de trabalho configurase na melhor solução para resguardar o interesse público”.
12.6 Quando da realização da pesquisa de mercado junto a órgãos da Administração
Pública, com a finalidade de verificar os valores dos salários praticados no mercado, a
categoria de Auxiliar Administrativo (Nível I) foi comparada, respectivamente, às de Apoio
Administrativo, Auxiliar Administrativo, constantes dos contratos celebrados pelos órgãos,
face à similaridade das atribuições, conforme tabela apresentada abaixo:
Nome do
Posto

Salário
Praticado

Órgão

UASG

Pregão

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES,
PORTOS E AVIAÇÃO
CIVIL

393003

00067/2018

Auxiliar
R$ 3.632,75
Administrativo I

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (CAPES)

154003

00004/2018

Auxiliar
Administrativo I

R$ 2.229,08

TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL

70025

00023/2017

Apoio
Administrativo

R$ 3.063,99

Remuneração
Mínima

R$ 2.020,00

12.7 Sobre o estabelecimento de salário dos Auxiliares Administrativos níveis I, onde este
termo de referência toma por base a remuneração estipulada pela CCT da categoria, além
das referências de preços mencionados acima, vale frisar a justificativa com o voto do
Ministro Marcos Vilaça ao tratar do assunto no voto condutor do Acórdão nº. 256/2005 –
TCU Plenário, assim se manifestou, in verbis:
“5. Ao contrário, poderia-se até afirmar que o estabelecimento prévio de
uma referência para os salários a serem pagos aos empregados diminui o
grau de incerteza das empresas na composição de seus custos e na
segurança da disponibilidade de mão-de-obra qualificada disposta a
trabalhar por aquela remuneração, o que pode funcionar como um atrativo
ao
comparecimento
de
mais
interessadas
ao
certame:
[....].
15. Como toda empresa capitalista visa à maximização de seus lucros,
com certeza as empresas fornecedoras de mão-de-obra se sentiriam
tentadas a aumentar seus ganhos através da diminuição dos salários
pagos aos seus empregados, que, como não podemos esquecer,
constituem o mais importante custo desse tipo de contrato. O pagamento
de salários mais baixos tende, naturalmente, à seleção das pessoas
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menos capacitadas ou, no mínimo, contribui para o descontentamento dos
contratados, afetando a sua eficiência e produtividade. Em qualquer
dessas hipóteses a administração restará como a maior prejudicada,
apesar de, a princípio, ter se beneficiado de custos mais baixos.
12.8 Esse entendimento foi corroborado pelo Ministro Guilherme Palmeira, no voto que
orientou o Acórdão nº. 1327/2006 – TCU Plenário, in verbis:
“Ao reverso, penso que, na esteira do entendimento esposado pelo
eminente Ministro Marcos Vilaça no voto condutor do Acórdão 256/2005 TCU - Plenário, a fixação prévia de uma referência para a remuneração a
ser paga aos empregados reduz a incerteza das empresas no
estabelecimento de seus custos e a insegurança quanto à disponibilidade
de mão-de-obra qualificada disposta a trabalhar por aquela remuneração.
Isso, de certo modo, pode funcionar como um atrativo ao comparecimento
de mais interessadas ao certame.”
12.9 Da mesma forma, o Ministro Augusto Nardes, manifestou-se sobre a possibilidade da
fixação salarial no Acórdão nº. 332/2010 – TCU Plenário, in verbis:
17. Não é só o princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, da
Constituição Federal que obriga a consideração desse fato. A própria Lei
8.666/1993, em seu art. 44, § 3º, veda que se admitam propostas
contendo salários incompatíveis com o mercado, dispositivo que, de resto,
vem sendo expressamente referido nas discussões efetuadas sobre esse
tema. Por exemplo, em seu voto revisor que levou ao Acórdão Plenário
614/2008, o ilustre Ministro Marcos Bemquerer Costa pontuou que "tanto
o inciso X do art. 40 quanto o § 3º do art. 44 buscam o alcance da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública: o primeiro foca-se
na questão da economicidade, o segundo enfatiza a necessidade de que
o órgão contratante adote como referência valores de insumos e de mão
de obra compatíveis com o padrão médio adotado pelo mercado, de tal
forma a garantir o nível de qualidade do serviço orçado".
a) Acórdão nº 823/2014 – Plenário – Relatora Ministra Ana Arraes:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do
Regimento Interno, c/c o art. 113, §1º, da Lei 8.666/1993, e no art. 250,
inciso I, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora,
em:
9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente;
9.2. dar ao ITI ciência de que, no pregão eletrônico 9/2013, que tratou da
contratação de serviço especializado de atendimento e suporte técnico
presencial aos usuários do Instituto, as ações da pregoeira e de sua
equipe na condução do certame caracterizaram indevida fixação de
salários no instrumento convocatório, em desacordo com o art. 40, inciso
X, da Lei 8.666/1993, com o art. 7º, II, da Instrução Normativa SLTI/MPOG
4/2010 e com a jurisprudência do TCU (acórdãos 614/2008, 2.647/2009 e
1.612/2010, todos do Plenário), eis que a fixação de remuneração mínima
no edital somente é cabível, com restrições, nos casos de terceirização de
mão de obra com alocação de postos de trabalho, sendo vedado tal
procedimento quando os serviços prestados pelo contratado devam ser
medidos e pagos por resultado;
12.10 do beneficio de auxílio-saúde e auxilio odontologico aos funcionários do referido
contrato.
12.10.1 Motivado pelo Parecer nº 15/2014 /CPLC/OEPCONSU/PGF/AGU, ratificado
pelo Parecer nº 00004/2017/CPLCIPGF/AGU, bem como pelo Parecer
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nº 12/2016/CPLC/DEPCOSU/PGF/AGU, a partir da data de 01/01/2018, os citados
benefícios foram eliminados das planilhas de custos e formação de preços.
12.10.2 Tal medida se deveu ao fato de a concessão dos benefícios aos empregados
ter sido prevista na Convenção Coletiva de Trabalho - CCT de forma não obrigatória
para os empregadores, mas sim condicionada aos repasses promovidos pelos órgãos
da Administração Pública aos tomadores dos serviços.
12.10.3 Não obstante, a Convecção Coletiva de Trabalho de 2018, mudou o teor
pugnado pelos pareceres citados no parágrafo décimo deste expediente, cuja cláusula
décima oitava informa:
“As empresas repassarão, mensalmente, à operadora do plano ambulatorial o valor
de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais), unicamente por empregado efetivado e
diretamente ativado na execução dos seus contratos de prestação de serviços,
limitado ao quantitativo de trabalhadores contratados pelos tomadores dos
serviços, a título de plano ambulatorial aos empregados.
No §10ºdiz:
”as empresas representadas pelo SEAC/DF ficam obrigadas a incluir nas suas
planilhas de custos e formação de preços, como também nas propostas, o valor
destinado ao plano de saúde ambulatorial nas próximas licitações e contratações
públicas, bem como nas contratações privadas.”
A convenção ainda informa no §11º que:
“Os sindicatos convenentes, em ação conjunta, assumem entre si o compromisso
de impugnarem todos os Editais publicados a partir do mês de janeiro de 2018, que
não contemplem os trabalhadores com o plano ambulatorial.”
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por meio da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação em sua Nota Técnica SEI nº 3403/2015- MP.
Entende:
“Que os editais de licitação deverão contemplar plano de saúde, nos termos das
Convenção Coletiva de Trabalho e/ou de Normativo Regulamentador, haja vista
que as CCT´s expressamente lavram que os “sindicatos convenentes, em ação
conjunta, assumem entre si o compromisso de impugnarem todos os Editais
publicados, a partir do mês de janeiro de 2015, que não contemplem os
trabalhadores com plano de saúde.”
12.10.4 Aliado ao acima, o Art. 8º do DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE
2018 estabelece a concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxíliosaúde, quando for devido.
12.11 Registra-se que os custos com o benefício referente ao auxílio-saúde serão
ressarcidos pelo CNPq mediante a efetiva comprovação dos gastos com a apresentação de
contrato coletivo deauxílio-saúde, firmado coma operadora de Plano de Saúde, autorizada
a funcionar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ou a comprovação do repasse
conforme previsto em convenção coletiva de trabalho, acompanhados da relação nominal
mensal dos profissionais ocupantes dos postos de trabalho beneficiário do respectivo plano.
12.12 Serão desclassificadas as propostas que:
a)contenham vícios ou ilegalidades;
b) não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência ou
Projeto Básico;
c) apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão ou
entidade contratante no ato convocatório;
d) apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis;
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e) não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a
produtividade apresentada.
12.11 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida;
13. DA ESTIMATIVA DE CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13.1. A estimativa de custo da prestação de serviços foi definido com base na pesquisa
realizada a partir das fontes listadas abaixo:
a.
b.
c.
d.

Convenção Coletiva de cada categoria profissional;
Índices legais trabalhistas;
Índices legais tributários;
Contratações públicas, conforme informações extraídas do Portal de Compras
Governamentais e da atual contratação do CNPq;
e. Instrução Normativa nº 5/2014 SLTI/MP.

13.2. O custo total (12 meses) da presente contratação é estimado em R$ 9.984.586,10
(nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
dez centavos).
CATEGORIA
VALOR DO
SUBTOTAL
QUANTIDADE
PROFISSIONAL
POSTO
MENSAL
Apoio
Administrativo
140
R$ 5.943,21 R$ 832.048,84
nível I
VALOR ESTIMADO ANUAL TOTAL
R$
ORIENTATIVO
9.984.586,10
14. DA PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA
14.1.1. A produtividade de referência será àquela referente às atribuições de cada cargo no
desenvolvimento das rotinas envolvidas na execução aceitável do serviço, conforme carga
horária que deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, ressalvado o intervalo
regulamentar.
14.1.2. A indicação de produtividade de referência mediante resultados, conforme prioriza a
Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 05/2017, não se aplica ao presente caso, tendo em
conta que as atividades são diversas e variam de acordo com as demandas que surgem
em cada setor, e os resultados dessas ações, em regra, não são mensuráveis em
quantitativos que podem ser multiplicados por um coeficiente que gera um montante a ser
pago à CONTRATADA, pois estão relacionados à efetividade do setor.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
15.2. Exercer o acompanhamento e a gestorização dos serviços, por servidores
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
15.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
15.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras.
15.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com a IN SLTI/MPOG N. 05/2017.
15.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
15.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto;
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15.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAs;
15.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
15.7.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
15.8 DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
15.8.1 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico
designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta;
16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução;
16.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
16.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
16.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
16.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
16.7. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso;
16.8. As empresas CONTRATADAs que sejam regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:
a. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), número da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;
b. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o
caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;
c. Cópia do Contrato de Trabalho dos empregados admitidos devidamente assinado
pela CONTRATADA;
d. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão
os serviços;
e. Comprovação de qualificação dos empregados da CONTRATADA, observada a
exigência para cada posto.
16.9. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o
desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser
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devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado,
à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.
16.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados ao
serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela gestorização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes
documentos:
a. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;
d. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
16.11. Substituir o empregado posto a serviço, quando solicitado pela CONTRATANTE, em
caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças devendo identificar
previamente o respectivo substituto ao Gestor do Contrato;
16.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
16.13. Efetuar o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês freqüência ao vencimento, dos
salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta
bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência
do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento
desta disposição, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a
Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento;
16.14. Autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
16.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente
no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições
sociais e FGTS decorrentes;
16.15. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e
rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de suas repercussões
trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em contadepósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para
movimentação, conforme disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condições estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida norma.
16.15.1. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores
das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação
dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita
exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:
a. 13º (décimo terceiro) salário;
b. Férias e um terço constitucional de férias;
c. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau
de risco de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22,

42

inciso II, da Lei no 8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo XII da IN SLTI/MPOG n.
05/2017).
e. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no
Anexo XII da IN SLTI/MPOG n0 5/2017.
16.15.2. Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que
sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago
diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
16.15.3. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da
conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores
depositados.
16.16. A empresa CONTRATADA poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade
contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos
trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
16.17. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração,
será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na contadepósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela
empresa.
16.18. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.
16.19. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
16.20. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
16.21. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subsequente;
16.22. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo gestor do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Termo de Referência;
16.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração;
16.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim
de evitar desvio de função;
16.25. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho
e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
a. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão
do empregado;
b. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da
prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
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c. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
d. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação.
e. Para a realização do objeto da licitação, a CONTRATADA deverá entregar
declaração de que instalará escritório em Brasília (Distrito Federa), a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato. Tal exigencia deve-se pela necessidade de dispor de capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como
realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e
demissão dos funcionários.
16.26. Manter preposto nos locais de prestação de serviço aceito pela CONTRATANTE,
para representá-la na execução do contrato;
16.27. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
16.28. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados
colocados à disposição da CONTRATANTE;
16.29. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
16.30. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.31. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
16.32. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
16.33. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme
previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
16.34. Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA deverá apresentar
cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.
16.35. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.36. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas
correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos
serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação do
pagamento das respectivas verbas rescisórias ou da realocação dos trabalhadores em
outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 64, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n. 05/2017.
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17. DO CRITÉRIO TÉCNICO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
17.1. O artigo VII - A da Instrução Normativa nº 05/2017 prioriza a definição dos critérios
técnicos de julgamento das propostas, nas licitações do tipo técnica e preço, conforme
estabelecido pelo artigo 46 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.2. A presente licitação é Pregão Eletrônico do tipo menor preço, execução por preço
global, ou seja, critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração pelo
menor preço, dessa forma não se identificou a pertinência de serem definidos critérios
técnicos de julgamento da proposta nos termos da Instrução Normativa nº 052017.
18. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO
18.1.1. O Decreto-Lei no 200/67, em seu art. 10, § 7º determina que a execução das
atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada e para melhor
desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o
objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a
Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas,
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta.
18.1.2. Nessa senda, orienta o Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, D.O.U. de 08 de
julho de 1997, em seu Artigo 1º, que as atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade, poderão ser objeto de contratação indireta.
Artigo 1°, §1º. As atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia,
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta.
Artigo 1º, §2º. Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do
quadro geral de pessoal.
18.1.3. Aliado a isso, a extinção de cargos públicos por meio da Lei nº 9.632/1998 faz com
que o CNPq, faça uso da contratação indireta, por meio da terceirização de mão-de-obra
para desenvolvimento pleno de suas atividades.
18.1.4. O exercício laboral da atividade de auxiliar administrativo não encontra amparo no
quadro de carreira deste Conselho.
18.1.5. O objeto a ser contratado tem o intuito de dar apoio às atividades indispensáveis ao
funcionamento do CNPq, tratando-se de serviços de menor complexidade e cujas
atividades não são compatíveis com as atribuições das categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do Conselho.
18.1.6. Imperioso ressaltar que não se terceirizará as atividades finalísticas do Conselho, os
postos de trabalho a serem contratados desempenharão atividades acessórias, auxiliando
na execução das atividades fins e não desempenharão atividades pertencentes aos
servidores do quadro de pessoal próprio.
18.1.7. Dessa maneira, não resta dúvida que o objeto da contratação é atribuído a serviços
expressamente permitidos em Lei e necessita de profissionais habilitados que viabilizarão a
prestação de serviços de auxiliar administrativo nível I, para o desenvolvimento de
atividades específicas de assistência aos de ocupantes de cargos de direção FCPE 101.1,
FCPE/DAS 101.3, FCPE/DAS 101.4, DAS 101.5 e DAS 101.6.
19. DO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL
19.1. Diz a alínea “a” do Inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93 que a empreitada é por preço
global quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total.
19.2. Para a contratação em tela a definição por empreitada global, fica evidenciada uma
vez que o regime eleito traduz a especificação precisa do objeto tanto em seu aspecto
qualitativo, quanto em seu aspecto quantitativo.
19.3. O preço é certo porque o objeto está definido e dimensionado, e é total porque não
depende, para sua fixação, de nenhuma condição futura ou variável, neste caso a
quantidade de mão-de-obra a ser empregada na execução do objeto.
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19.4. O regime aqui eleito, não exclui o CONTRATANTE de limitar os preços unitários, o
que resulta que mesmo que a licitação seja dessa natureza, haverá também análise
detalhada dos custos unitários que compuseram o valor global cotado pelo licitante,
conforme determina o TCU.
19.5. Para efeito da análise detalhada das variáveis de custo cotadas pelo licitante, consta
como anexo deste Termo de Referência Planilhas Orientativas criadas pela
CONTRATANTE, as quais nortearam a estimativa do valor da contratação.
20. FUNDAMENTO LEGAL
20.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
20.1.1. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
20.2. Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998;
20.2.1. Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
20.3. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
20.3.1. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.
20.4. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;
20.4.1. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a
Reforma Administrativa e dá outras providências.
20.5. Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997;
20.5.1. Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências.
20.6. Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000;
20.6.1. Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns.
20.7. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;
20.7.1. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.
20.8. Decreto nº 8.540 de 9 de outubro de 2015;
20.8.1. Estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição
de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros
dispositivos.
20.9. Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008;
20.9.1. Disciplina a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
21. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
21.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da data de assinatura do instrumento
contratual.
21.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelo (a)
responsável pelo acompanhamento e gestorização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
21.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
21.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado,
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
21.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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21.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
22.1. O contrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, com eficácia a partir da data da publicação no Diário Oficial da União, podendo
ter sua vigência prorrogada por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores.
23. DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
23.1. A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado, de forma a
demonstrar a vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços
contratados. A pesquisa poderá ser dispensada, nos termos do do anexo IX,da Instrução
Normativa SLTI nº 05/2017.
23.2. O CONTRATANTE expedirá comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste,
dentro de 03 (três) dias, contados do recebimento da consulta, sobre o seu interesse na
prorrogação do Contrato.
23.3. Havendo interesse da CONTRATADA na prorrogação contratual, o CONTRATANTE
providenciará, no devido tempo, o respectivo Termo Aditivo.
23.4. A resposta da CONTRATADA terá caráter irretratável, portanto, dela não poderá,
após expressa manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua
decisão.
23.5. Eventual desistência da CONTRATADA após sua expressa manifestação de interesse
na prorrogação contratual ensejará pela CONTRATANTE a aplicação das penalidades
cabíveis, nos termos previstos neste instrumento.
23.6. Caso a CONTRATADA se manifeste, num primeiro momento, por não ter interesse
em prorrogar o Contrato e posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade de
prorrogá-lo, fica a critério do CONTRATANTE, como faculdade e prerrogativa, proceder à
prorrogação ou dar curso a novo processo de licitação.
23.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser reduzidos e/ou eliminados como
condição para a renovação.
24. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA
24.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente mediante apresentação de Nota
Fiscal que deverá ser entregue ao Gestor, e deverá conter o detalhamento dos serviços
executados, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto
no art. 67 da IN nº 05/2017-SLTI/MP.
24.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
24.3. Nos termos do § 4º do Art. 3º da Portaria nº 403/2009-SEF/DF, à emissão da Nota
Fiscal Eletrônica - NF será obrigatória nas prestações de serviços sujeitos ao ISS para a
Administração Pública Federal, direta ou indireta. Dessa forma, os serviços destinados a
tais órgãos devem ser obrigatoriamente acobertados por NFe de serviços, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2014.
24.4. O CNPq reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos serviços
prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos
profissionais da licitante vencedora, alocados no contrato de trabalho e dos respectivos
encargos sociais, enfim o cumprimento integral das obrigações decorrentes da relação de
emprego mantida entre o empregado e a prestadora se serviços.
24.5. O documento de cobrança estando regular, será atestado em até 10 (dez) dias úteis,
a contar da data de confirmação do seu recebimento.
24.6. O pagamento mensal será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil após o atesto do documento de cobrança, por meio de ordem para
depósito em conta corrente da CONTRATADA.
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24.7. Para o devido atesto, será necessário à apresentação dos seguintes documentos:
a. Nota Eletrônica (NFe);
b. O documento de cobrança deverá conter o número do respectivo contrato, o período
da prestação dos serviços, bem como estar de acordo com o contido na IN nº
05/2017;
c. Comprovantes da regularidade gestor e trabalhista, constatada por meio de consulta
“on line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, ou na impossibilidade de acesso aos referidos
Sistemas, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
d. Documentação que comprove os pagamentos dos salários, a freqüência da carga
horária de trabalho estipulada e demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, conforme solicitado pela CONTRATANTE.
24.8. A CONTRATADA deverá cobrar somente por posto de serviço ou horas efetivamente
trabalhadas no mês da prestação de serviços, discriminando no corpo da Nota
Gestor/Fatura a(s) hora(s) e/ou dia(s), se for o caso, sem prejuízo das sanções cabíveis.
24.9. A fatura referente ao último mês do contrato, bem como a garantia contratual só serão
respectivamente pagas e liberadas, após apresentação dos comprovantes de quitação de
todas as obrigações trabalhistas da mão-de-obra envolvidas nos serviços.
24.10. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá
ocorrer quando a CONTRATADA:
a. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades CONTRATADAS; ou
b. recursos humanos e recursos financeiros repassados e exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
24.11. Na hipótese da não apresentação da documentação nos termos estabelecidos neste
Termo de Referência, exceto aqueles que comprovem o pagamento de salários e demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, a
CONTRATANTE, sem prejuízo do pagamento, poderá conceder o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para que a CONTRATADA regularize a situação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
24.12. Verificada a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado, perante
o SICAF e TST, sem prejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por escrito, a
CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob pena de
rescisão do contrato. (Lei nº 12.440, de 11 de julho de 2011 e INSTRUÇÃO
NORMATIVA/SLTI/MP Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013).
24.13. Quando do encerramento do contrato, até que a CONTRATADA comprove o
pagamento das verbas rescisórias ou que os empregados tenham sido realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, o
CONTRATANTE reterá a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1
(um) mês de serviço, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no
caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da
vigência contratual.
24.14. A existência de registro no SICAF de aplicação de penalidade à empresa
CONTRATADA por órgão da Administração Pública não obsta o pagamento.
24.15. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber,
estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
a. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
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Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB
no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996;
b. Contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; e
c. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação
municipal e/ou distrital sobre o tema.
24.16. A CONTRATADA optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 e alterações posteriores, fica dispensada das retenções, conforme disposto nas
normas vigentes.
24.17. Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteração de sua condição de
optante pelo SIMPLES.
24.18. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser CONTRATADA para
a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da
condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º C do art.
18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
24.19. Para efeito de comprovação do disposto no subitem anterior, a CONTRATADA
deverá apresentar cópia do ofício, enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante
de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação.
24.20. As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente atestadas, pelo Agente Gestorizador
do CONTRATANTE, designado para acompanhar e gestorizar os serviços, desde que os
mesmos tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser feito o pagamento
correspondente.
24.21. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou relevada a
multa que lhe tenha sido aplicada.
24.22. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste documento.
24.23. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos com o CNPJ indicado no
preâmbulo do Contrato. Caso haja mudança do CNPJ, a CONTRATADA deverá solicitar
sua alteração, com as devidas justificativas, apresentando a mesma documentação exigida
na licitação para análise e aprovação. Após a análise, sendo aprovada a alteração, será
formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.
24.24. Caso o documento de cobrança apresente erro ou inconsistência, acarretará a
devolução do referido documento, dentro do prazo estipulado para atesto, interrompendo-o
quando da devolução, devendo a CONTRATADA encaminhar nova cobrança para o devido
atesto.
24.25. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento do documento de
cobrança, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA para que seja feito o acerto no
faturamento do mês subsequente, ou no caso do contrato já encerrado o imediato
reembolso do valor.
24.26Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos
de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
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I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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
24.26. Os valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores da CONTRATADA serão depositados pela CONTRATANTE em conta
vinculada específica, conforme o disposto no art. 19-A e Anexo VII da Instrução
Normativa/SLTI/MP nº 2/2008 e somente serão liberados para o pagamento das verbas
relativas à citada Conta.
24.27. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da Instrução Normativa nº
05/2017, quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, evitando,
assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração.
25.
DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS E DO FGTS
25.1 Com base na Súmula n. 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia
do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratante destacará do valor mensal do
contrato, e depositará em conta-depósito vinculada (bloqueada para movimentação), os
valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário, encargos e verbas
rescisórias aos trabalhadores da contratada envolvidos na execução do contrato, em
consonância com o disposto no art. 18, § 1- I, c/c a prescrição constante no Anexo XII,
ambos da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 05/2017.
25.2 A CONTRATANTE manterá Termo de Cooperação Técnica firmado com Instituição
Financeira, o qual determinará os termos para a abertura da conta-depósito vinculada
específica e as condições de sua movimentação.
25.3
A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, via ofício, a abertura de contadepósito vinculada (bloqueada para movimentação).
25.4 A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada
junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos,
contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE, sob pena de aplicação da
penalidade.
25.5
A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, no ato da regularização da contadepósito vinculada, a assinatura de termo de autorização que permita ter acesso aos
respectivos saldos e extratos.
25.6 Os valores provisionados na conta-depósito vinculada somente serão liberados para
o pagamento direto das verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:
25.6.1
Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
25.6.2
Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias
previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao
contrato;
25.6.3
Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o
FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;
25.6.4
Ao final da vigência do contrato, para o pagamento de verbas rescisórias;
25.7
O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução
completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
25.8 A movimentação da conta-depósito vinculada será efetivada mediante autorização
da CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
25.9 A CONTRATADA poderá solicitar a autorização à CONTRATANTE para utilizar os
valores da conta-depósito vinculada para o pagamento de eventuais indenizações
trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.
25.10 Para a liberação dos recursos da conta-depósito vinculada, para o pagamento de
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do
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contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento.
25.11 A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização
trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à
instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.
25.12 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.
25.13 A não disponibilização dos documentos exigidos no subitem anterior caracteriza
descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da
penalidade prevista no presente Termo de Referência.
25.14 O saldo remanescente da conta-depósito vinculada será liberado à CONTRATADA,
na fase do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratados.
25.15 O disposto nos subitens anteriores somente se aplica após a CONTRATANTE
adotar o sistema de conta vinculada para o aprovisionamento das verbas.
26 DA CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL
26.1
A capacidade técnica operacional será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:
26.2
Declaração de que o licitante instalará escritório no Distrito Federal, a ser
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do
contrato, conforme art. 19, § 5º, inciso II, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG
alterada pela IN 05/2017.
1. comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo
licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução
de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados;
26.4 A comprovação de que trata o item anterior somente poderá se referir a contratos
integralmente executados, incluindo suas prorrogações, ou decorrido no mínimo um ano do
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior;
26.5 Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;
26.6 Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o desempenho de atividades
compatíveis em características e quantidade com o objeto da licitação, correspondente a,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento);
26.7
Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no
contrato social vigente;
26.8
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior;
26.9 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, encaminhando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços.
27 DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
27.1 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico
designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.
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27.1.1 Será adotado o INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR,
conforme
previsto
na
IN
MPDG
05/2017.
27.1.2 Metodologia: deverá ser seguido o cronograma de execução de atividades
estabelecido neste Termo de Referência.
27.2 Na aferição das atividades realizadas serão atribuídas as seguintes avaliações:
27. 3 Durante a vigência do contrato, o CNPq adotará o Instrumento de Medição de
Resultados (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº
05 de 26.5.2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
27.4 O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é definido como o ajuste escrito,
anexo ao contrato, entre a Contratada e oCNPq, que define, em bases compreensíveis,
tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da
prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.
27.5 Este Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é parte integrante do Contrato. O
objetivo deste IMR é a garantia da qualidade dos serviços prestados, de acordo com os
parâmetros estabelecidos pelo órgão em seu Termo de Referência.
27.6 VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
27.6.1 O preço a ser fixado em contrato para a realização dos serviços objeto do do
Termo de Referência refere-se à execução com a máxima qualidade. Portanto, a
execução contratual que atinja os objetivos dos serviços contratados sem a máxima
qualidade, importará pagamento proporcional pelo realizado, seguindo os critérios
descritos neste IMR.
27.6.2 Tais ajustes visam assegurar ao CNPq e à Contratada o recebimento dos
serviços, mesmo diante de eventuais imperfeições em sua execução, com a dedução
aqui mensurada.
27.6.3 É importante salientar que eventuais falhas e descumprimentos contratuais
verificados serão devidamente apurados em processos administrativos próprios,
podendo resultar em aplicação de sanção, sem prejuízo de possível rescisão do
contrato, na forma prevista na lei.
27.7 METODOLOGIA ADOTADA PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE
27.7.1 Os serviços objeto deste contrato serão periodicamente avaliados pela
Fiscalização.
27.7.2 Ao identificar alguma ocorrência na execução do serviço e no cumprimento das
obrigações acessórias, o Fiscal comunicará imediatamente à Contratada, com o objetivo
de solucionar a situação no prazo mais curto possível. Adicionalmente, o Fiscal registrará
a ocorrência no SAIC (Sistema de Administração de Instrumentos Contratuais).
27.7.3 As ocorrências podem ser identificadas a partir de diferentes instrumentos como,
por exemplo, reclamações de usuários, inspeções nas áreas a serem realizadas a
manutenção e limpas pela fiscalização do contrato, pesquisas de opinião e verificação da
documentação da fiscalização administrativa. Cada um desses instrumentos terá uma
diferente periodicidade de aplicação, conforme tabela a seguir:
Instrumento de Medição
Periodicidade
Inspeções nas áreas a serem
realizadas a manutenção pela
Semanal
Fiscalização do Contrato
A critério da
Pesquisa de opinião
fiscalização
Reclamação de usuário
Quando houver
Verificação da documentação
conforme a
administrativa exigida na
contratação (folha de
natureza da
pagamento, guias de FGTS e
obrigação
INSS, garantia, dentre outros)
27.7.4 As ocorrências serão classificadas em “técnicas” e “administrativas”.
27.7.5 As ocorrências técnicas referem-se à execução do contrato, ou seja, à prestação
do serviço em si. São exemplos de ocorrências técnicas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uso de uniforme incompleto ou inadequado pelos funcionários;
Atraso na entrega do uniforme aos funcionários;
Funcionários sem utilizar EPIs;
Material entregue em desacordo com o estipulado em edital;
Materiais e equipamentos entregues em quantidade insuficiente;
Equipamentos em mal estado de uso;
Ocorrência de sujeira em diversos locais;
Manutenção com frequência em desacordo com o edital;
Manutenção inadequada do jardins;
Presença de sujeira em ambientes;
As ocorrências administrativas referem-se ao cumprimento de obrigações
trabalhistas e acessórias à execução do contrato. São exemplos de ocorrências
administrativas:
Atraso no pagamento do salário dos funcionários;
Atraso no pagamento do vale transporte e vale refeição dos funcionários;
Atraso na apresentação da garantia;
Falta de recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários;
A quantidade total de ocorrências registrada no “Relatório de Ocorrências” será
inserida na tabela “Apuração do Fator de Aceitação”, apresentada a seguir:
APURAÇÃO DO FATOR DE ACEITAÇÃO
Descrição
Quantidade de
Ocorrências
Tolerância
prevista/admitida
Quantidade ajustada de
Ocorrências
Fator de Aceitaçã

Ocorrências da
Fiscalização Técnica

Ocorrências da Fiscalização
Administrativa

---------------

-----

03

0

----

---------

-----------

----------

27.7.6 Do valor registrado em cada tipo de ocorrência será deduzido o respectivo valor
da tolerância prevista/admitida , obtendo-se a quantidade final de ocorrências ajustada.
27.7.7 A Tolerância deverá ser apurada separadamente considerando ocorrências
relacionadas à fiscalização técnica e à administrativa. Exemplo: se no mês não houver
ocorrência técnica, a tolerância de 3 eventos não será aproveitada pelas eventuais
falhas apuradas na fiscalização administrativa do mesmo mês.
27.7.8 O valor final do somatório de todas as ocorrências ajustadas será chamado de
“Fator de Aceitação”.
27.7.9 O “Fator de Aceitação” definirá o percentual de recebimento e remuneração dos
serviços prestados, conforme tabela a seguir:
Percentual de Recebimento e Remuneração dos
Fator de Aceitação
Serviços
Fator de aceitação = 0
00% do preço mensal
Fator de aceitação entre 1 e 5
98% do preço mensal
Fator de aceitação entre 6 e
96% do preço mensal
10
Fator de aceitação entre 11 e
94% do preço mensal
15
Fator de aceitação entre 16 e
92% do preço mensal
20
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Fator de aceitação acima de
90% do preço mensal
20
27.7.10 Para obtenção do valor mensal do serviço, deverá ser aplicado o percentual de
recebimento e remuneração dos serviços, correspondente ao “Fator de Aceitação”, ao
valor contratado mensal.
27.7.11 O exposto nas regras do Instrumento de Medição de Resultados são
complementares ao exposto as cláusulas do contrato que trata da glosa decorrente de
ausência de funcionários da contratada, cuja apuração será feita com base no custo do
funcionário constante da proposta da contratada.
28 DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DOS CONTRATOS
28.1
É admitida a repactuação dos preços, desde que seja observado o interregno
mínimo de um ano, contado das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir,
admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho
vigente à época da apresentação da proposta, e a data limite para a apresentação da
proposta em relação aos demais insumos.
28.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão-deobra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
28.3 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data de início dos efeitos financeiros da última repactuação da respectiva parcela.
28.4 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha
de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que
fundamenta a repactuação, para a variação de custos relativos à mão de obra vinculada à
data base da categoria.
28.5
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
28.6
Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos diversos
será, obrigatoriamente, o definitivo.
28.7 Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
28.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos, por meio
de termo aditivo.
28.10Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, o
CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que
justifique o recálculo dos custos em valor menor com o objetivo de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro da contratação e promoverá a redução dos valores
correspondentes.
28.11 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual
ou com o encerramento do Contrato.
28.12 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
28.13 A repactuação será formalizada por meio de apostilamento, salvo quando coincidir
com a prorrogação contratual, quando será formalizada por meio de Termo Aditivo ao
contrato vigente.
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28.14 As repactuações relativas aos custos de mão de obra vinculados à data base de
cada categoria serão efetuadas somente com fundamento em Convenção, Acordo Coletivo
de Trabalho, Sentença Normativa, ou por força de lei.
28.15 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas
bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem
os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
28.16 O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
28.17 A repactuação não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
29 DA GARANTIA CONTRATUAL
29.1 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
CONTRATANTE, contados da data da assinatura do contrato, o licitante vencedor prestará
garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, podendo optar por
quaisquer das seguintes modalidades (§ 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93):
29.2
Caução em Dinheiro – a garantia em dinheiro deverá ser efetuada,
obrigatoriamente, na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV),
pelo interessado, em conta específica em favor do CNPq, com correção monetária,
vinculada ao CNPq;
29.3 Caução em Títulos da Dívida Pública – o depósito em títulos da dívida pública será
efetuado em conta de custódia, aberta na Caixa Econômica Federal, vinculada ao CNPq,
devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, considerados,
obrigatoriamente, por seu valor econômico informado pelo Tesouro Nacional;
29.4 Fiança Bancária – será realizada mediante entrega de carta de fiança fornecida por
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e
documentos, conforme determinado pela Lei nº 6.015/73, art. 129 e deverá vir
acompanhada de:
a. cópia autenticada do estatuto social do banco;
b. cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;
c. cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do
banco;
d. reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.
29.5
Seguro Garantia – será realizado mediante a entrega da apólice, inclusive digital,
emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o CNPq o
único beneficiário do seguro.
29.6 Na Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador
dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.
29.7
A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia deverá ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 18.1, devidamente atualizada.
29.8
A modalidade seguro-garantia ou fiança bancária somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no subitem 18.2.
29.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
c. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
d. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA.
29.10 O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
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a. caso fortuito ou força maior;
b. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
c. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administração; ou
d. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.
29.11 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);
29.12 Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 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.
29.13 A garantia deve ter validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após
o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação e
complementada a cada alteração contratual que implique em alteração do valor da
contratação.
29.14 Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes
da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente
pelo CONTRATANTE.
29.15 A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de
objeto.
29.16 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 Administração, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
b. após o término da vigência do contrato acrescido de 3 (três) meses.
29.17 O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de
sinistro.
29.18 A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, em decorrência de rescisão
unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.
29.20 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as
previstas no subitem acima.
29.21 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos ou aplicar sanções à
CONTRATADA.
29.22 A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do
contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento de todas
obrigações contratuais, incluindo o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e
previdenciárias.
30 DA SUBCONTRATAÇÃO
30.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
31.
DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
31.1
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 anuência
expressa do CONTRATANTE à continuidade do contrato.
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32.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
32.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
a. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
b. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c. Fraudar na execução do contrato;
d. Comportar-se de modo inidôneo;
e. Não mantiver a proposta.
f. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
g. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência
Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
h. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação
no dia fixado.
32.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, consideradas as de grau X até Y, assim entendidas
aquelas que não acarretem prejuízos significantes para o CONTRATANTE;
b. Multa moratória por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
conforme a Tabela 2, até o limite de 20 (vinte) dias;
c. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem anterior, será aplicada proporcional à obrigação inadimplida;
e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo
de até 2 (dois) anos;
f. Impedimento de licitar e contratar com a União com consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
g. 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 ao CONTRATANTE pelos
prejuízos causados.
h. Nas ocorrências das infrações identificadas na TABELA 2, a multa será aplicada de
acordo com os GRAUS atribuídos, os quais indicam o respectivo percentual da
penalidade, constante na TABELA 1:
GRAU
1
2
3
4
5
6

CORRESPONDÊNCIA
% do valor anual do contrato
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
1%
2%
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DESCRIÇÃO

GRAU

Permitir a presença de
1
empregado mal apresentado
e/ou sem crachá.
Manter empregado sem
2
qualificação para a execução
1
dos serviços.
Executar serviço incompleto,
de baixa qualidade, paliativo,
substitutivo como por caráter
3
2
permanente, ou deixar de
providenciar recomposição
complementar.
Fornecer informação falsa de
serviço ou substituir material
4
2
contratado por outro de
qualidade inferior.
Suspender ou interromper,
salvo por motivo de força maior
5
5
ou caso fortuito, os serviços
contratuais.
Destruir ou danificar
6
documentos por culpa ou dolo 3
de seus agentes.
Utilizar as dependências da
7
5
CONTRATANTE para fins
diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço
8
determinado pela fiscalização, 5
sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a
possibilidade de causar ou que
9
cause dano físico, lesão
6
corporal ou consequências
letais.
Retirar empregados ou
encarregados do serviço
10
durante o expediente, sem a
4
anuência prévia da
CONTRATANTE.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Registrar e controlar,
11
diariamente, a assiduidade e a 1
pontualidade de seu pessoal.
Substituir empregado que
tenha conduta inconveniente
12
1
ou incompatível com suas
atribuições.
Manter a documentação de
13
1
habilitação atualizada.
Cumprir horário estabelecido
14
pelo contrato ou determinado
1
pela fiscalização.
Cumprir determinação da
15
fiscalização para controle de
1
acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal
16
ou instrução complementar da 2
fiscalização.
1

INCIDÊNCIA
Por empregado e
por ocorrência
Por empregado e
por dia

Por ocorrência

Por ocorrência

Por dia e por posto

Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência

Por ocorrência

Por empregado e
por ocorrência

Por empregado e
por dia
Por empregado e
por dia
Por item e por
ocorrência
Por dia de
ocorrência e por
posto
Por ocorrência
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32. Também ficam sujeitos às penalidades do artigo 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude gestor no
recolhimento de quaisquer tributos;
2. Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstre não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
d. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
e. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como os danos
causados ao CNPq, observando o princípio da proporcionalidade.
f.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

33 ANEXOS
33.1 São partes integrantes deste Termo de Referência:
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXO I – MODELO DE TERMO DE VISTORIA;
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA;
ANEXO III – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
ANEXO V – AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA;
ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VIII - MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Brasília, 12 de dezembro de 2018.

Edílson Santana Guimarães
Gestor dos Contratos de Terceirização
Secretárias/Recepcionistas/Auxiliares Administrativos
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ANEXO I do Termo de Referência
TERMO DE VISTORIA
Certifico sob as penas da lei que a empresa __________________________, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número _______________, com
sede na _________________, por intermédio de seu representante legal, Senhor (a)
___________________, infra-assinado, portador da carteira de identidade número
___________, expedida pela __________________e do cadastro de Pessoa Física,
CPF/MF, sob o número __________________________ visitou as dependências do
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO CNPq, tomando conhecimento especificidades dos objeto do Pregão Eletrônico nº.
___/_____, estando plenamente consciente das condições para a prestação dos serviços.
Brasília, DF, ____ de ____________ de ______.
_______________________________________
Representante da Empresa
_______________________________________
Representante do CNPq
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ANEXO II do Termo de Referência
DECLARAÇÂO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa __________________________, CNPJ _ __.___.___/_____-__, por intermédio
do(a) Senhor(a) _______________________, indicado expressamente como seu
representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado por meio do Edital e
seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria prevista no Edital do Pregão
Eletrônico nº. ___/_____. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por
situações supervenientes. Declaro que me foi dado acesso às dependências do
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO CNPq, por meio de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter
conhecimento suficiente para a prestação dos serviços com as informações constantes do
Termo de Referência e Edital.
_______, ___, ________ de ____________ de ______.
_______________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO III do Termo de Referência
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
Processo:

Pregão:
Empresa:

Termo de Recebimento Provisório em favor da empresa identificada, cuja execução dos
serviços serão avaliados de acordo com especificações e qualidade compatíveis com as
especificações definidas no respectivo processo de contratação.
Brasília/DF, _____ de ____________ de 20____.
___________________________________________________________
Assinatura e carimbo da área gestorizadora do contrato

Ciente.

(Local e Data) ___________________, ______ de ________________ de 20____.

__________________________________
Nome Empresa
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ANEXO IV do Termo de Referência
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO
Processo:
Empresa:

Pregão:

Termo de Recebimento Definitivo em favor da empresa identificada, cuja execução dos
serviços estão compatíveis com as especificações e qualidade definidas no respectivo
processo de contratação.
Brasília/DF, _____ de ____________ de 20____.
___________________________________________________________
Assinatura e carimbo da área gestorizadora do contrato

Ciente.

(Local e Data) ___________________, ______ de ________________ de 20____.

__________________________________
Nome Empresa

63

ANEXO V do Termo de Referência
AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA EM
NOME DA EMPRESA
A empresa ___________, inscrita no CNPJ nº: ________________, com sede na
______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)
_____________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº
___________________ e do CPF/MF nº ___________, para fins do disposto no Edital, em
cumprimento ao disposto no inciso I do art. 19-A e Anexo VII da IN SLTI/MPOG nº 2/08,
AUTORIZA a União, representado pelo CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, CNPJ nº 33.654.831/0001-36, situado no SHIS QI
1, Conjunto B, Blocos A, B, C e D Edifício Santos Dumont – Lago Sul, CEP 71605-001 em
Brasília-DF, a solicitar junto à Instituição Bancária (Banco_____, agência____), a abertura
de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, exceto quando autorizada pelo
CNPq, em nome desta empresa, com a finalidade de depositar mensalmente os valores
correspondentes as provisões previstas no Anexo VII da IN SLTI/MPOG nº 2/08 e no Edital
do Pregão Eletrônico nº _____/____.

Localidade/UF, ___ de _________ de 201__.
________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI do Termo de Referência
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - Apoio Administrativo nível I
DETALHAMENTO DO CUSTO DA MÃO DE OBRA
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo:
Licitação Nº:
A
B
C
D
E
F

Minicípio/UF
Ano Acordo, Convenção ou Sentença
Normativa em Dissídio Coletivo
Nome da Entidade Sindical
Número do Registro no Ministério do
Trabalho e Emprego
Número de meses da execução
contratual
Regime Tributário da Empresa

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço

Unidade
Medida

de Quantidade total a contratar (em função da
unidade de medida)

Posto
1. MÓDULOS
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Tipo de serviço (mesmo serviço com
1
características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações
2
(CBO)
Salário
Normativo
da
Categoria
3
Profissional
Categoria Profissional (vinculada à
4
execução contratual)
5 Data base da categoria (dia/mês/ano)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A

Salário

B

Adicional de Periculosidade

C

Adicional de Insalubridade

D

Adicional Noturno

%

Valor (R$)
R$
R$
R$

-

R$
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E

Adicional de Hora Noturna Reduzida

F

Adicional de Hora Extra no Feriado
Trabalhado

G

Outros (especificar)

Total de Remuneração

R$
R$
R$

-

R$

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço
no período de 12 meses.
Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou
concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da CLT), o valor a ser pago será
inserido na remuneração utilizando a alínea “G”.
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e
2.1
%
R$
Adicional de Férias
R$
A 13º (décimo terceiro) Salário
R$
B Férias e Adicional de Férias
R$
TOTAL
Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisionase proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e
adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da
remuneração que, por sua vez, é divido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B

Encargos previdenciários, FGTS e
%
outras contribuições
ENCARGOS
PREVIDENCIÁRIOS,
FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Salário Educação

C

SAT

D

SESC ou SESI

E

SENAI - SENAC

F

SEBRAE

G

INCRA

H

FGTS

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-
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R$

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 Módulo 1, o Submódulo 2.1, o Módulo 3, Módulo 4
e o Módulo 6.
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3

Benefícios
diários

mensais

e

A

Transporte

21

B

AuxílioRefeição/Alimentação

21

C

Assistência Médica

Quantidade

Valor
R$

Valor (R$)
R$

R$
R$

-

-

Assistência Médica - Coparticipação do R$
Trabalhador
D Seguro de Vida e Assistência Funeral
E Auxilio Funeral
Total de Benefícios mensais e diários
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 e atentar-se ao disposto no art. 6º desta Instrução Normativa.
C.1

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais
2
%
R$
e Diários
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e
R$
2.1
Adicional de Férias
R$
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
R$
2.3 Benefícios Mensais e Diários
R$
TOTAL
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão
A
B
C

Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o Aviso
Prévio Indenizado
Multa do FGTS e contribuição social
sobre o Aviso Prévio Indenizado (art.

%

R$
R$
R$
R$

-
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18, §1° da Lei n°8.036/90 c/c art. 1°da
LC n° 110/2001, considerado 5%
definido na IN 02/2008)
D
E
F

R$

Aviso Prévio Trabalhado

R$

Incidência dos encargos do submódulo
2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social
sobre o Aviso Prévio Trabalhado

R$
R$

TOTAL

-

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo
repositor/substituto que, por ventura, venha cobrir o empregado nos casos de Ausências
Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do
serviço.
Nota 2: Haverá a incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Composição do custo de reposição do
4.1
%
profissional ausente
A

Ausências Legais

C

Licença-Paternidade

D

R$

Férias

B

R$
R$
R$

Ausência por acidente de trabalho

E

Afastamento Maternidade

F

Outros (especificar)

R$
R$
R$

Subtotal
G

R$

Incidência do Submódulo 2.2 sobre
esse módulo.

R$

-

R$

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.
Submódulo 4.2 - Intrajornada
Composição do custo de reposição do
4.2
%
profissional ausente
A

R$

Intervalo para repouso ou alimentação

TOTAL

R$

0,00%

-

R$

Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos
casos de intervalo para repouso ou alimentação, deve-se contemplar o Submódulo 4.2.
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Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional
4
%
R$
Ausente
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e
R$
4.1
Adicional de Férias
R$
4.2 GPS, FGTS e outras contribuições
R$
TOTAL
Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos
%
R$
A Uniformes
R$
B Materiais
R$
C Equipamentos
R$
D Outros (especificar)
TOTAL
Nota: Valores mensais por empregado.
Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
%
Custos indiretos Base de Cálculo x (%
A custos indiretos) (Base de cálculo) =
(Somatório dos Módulos de 1 a 4)
B

Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais (COFINS)

C

C.2 Tributos Federais (PIS)
C.3 Tributos Estaduais (ISS)
C.4 Tributos Municipais(especificar)

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

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.
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual
R$
(valor por empregado)
R$
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B

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

-
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C
D
E

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

-

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional R$
Ausente
R$
Módulo 5 - Insumos Diversos

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

R$

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor Total por Empregado
CUSTO MENSAL POR EMPREGADO
CUSTO ANUAL POR EMPREGADO
CUSTO MENSAL COM 86 EMPREGADOS
CUSTO ANUAL POR 86 EMPREGADOS

-

R$

-

R$

-

R$
R$

-

-
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ANEXO VI do Termo de Referência
PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA CONSOLIDADAS
QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Valor Proposto Quantidade
de Valor
Tipo do
Por
Empregados por Proposto
Serviço
Empregado
Posto
por Posto
cargo
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Quantidade
de Postos

Valor
Total do
Serviço

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
QDTE
DE VALOR
VALOR
MENSAL
Grupo ITEM DESCRIÇÃO
POSTOS (A)
UNITÁRIO (B)
(C)=(AxB)
1
cargo
1
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR ANUAL)
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Anexo VII do Termo de Referência
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a empresa ___________________________________________________,
inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no
________________________, estabelecida em __________________________, possui os
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública: Nome do
Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato* __________________
________________ ________________ __________________ ________________
________________ __________________ ________________ ________________
__________________ ________________ ________________ Valor total dos Contratos
R$____________
Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emisso
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Anexo X do Termo de Referência
ANEXO VIII – MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
(Avaliação da qualidade dos serviços)
Indicador
Nº + Título do Indicador que será utilizado
Item
Descrição
Finalidade
Meta a cumprir
Instrumento
de
medição
Forma
de
acompanhamento
Periodicidade
Mecanismo de Cálculo
Início da Vigência
Faixas de ajuste no
pagamento
Sanções
Observações[
IN 05/5017 - Anexo V-B – Modelo de Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
Quantidade de Ocorrências
Tolerância prevista/admitida
Quantidade ajustada de Ocorrências
Fator de Aceitaçã

--------------03
--------------

----0
------------------
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ANEXO II
Pregão Eletrônico n° 29/2018
Processo Administrativo n.° 01300.005610/2018-15

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº ___/20__, QUE FAZEM
ENTRE SI O CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO
E
TECNOLÓGICO - CNPq E A EMPRESA
_____________________.

O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO –
CNPq, fundação pública federal criada pela Lei n° 1.310, de 15.01.1951, transformado e
vinculado pela Lei 6.129/1974 ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações – MCTIC, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 33.654.831/0001-36, sediada
no SHIS QI 1, Conjunto B, Edifício Santos Dumont, Lago Sul, CEP 71605-160, na cidade de
Brasília-DF, neste ato representado pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que
consta no Processo nº 01300.010084/2018-13 em observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio
de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº
29/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de Auxiliar Administrativo I, com dedicação de mão de obra exclusiva, para o
desempenho regular de atividades materiais acessórias e complementares aos assuntos que
constituem a área de competência legal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico – CNPq de acordo com o inciso II, do artigo 57 c/c com o parágrafo 2º, da Lei
8.666/93, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos, pelo critério menor preço global.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão,
identificado no preâmbulo e à proposta de preços e a planilha de custos integram o
Contrato, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Objeto da contratação:
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, com eficácia a partir da data da publicação no Diário
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Oficial da União, podendo ter sua vigência prorrogada por períodos iguais e sucessivos, até
o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a)

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b)
Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
c)
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações
de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
d)
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;
e)
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;
f)

Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

g)

Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....),
perfazendo o valor total anual de R$ ....... (....).
PARÁGRAFO SEGUNDO – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias
diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços
efetivamente prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CNPq, para o
exercício de 2019, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 36201
Fonte: 0178000000
Programa de Trabalho: 092039
Elemento de Despesa: 339034
PI: 9605
Empenho:
Data do Empenho:
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PARÁGRAFO SEGUNDO – No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início
de cada exercício financeiro.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais
condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no
percentual máximo de 1.94% no primeiro ano e, em caso de prorrogação do contrato, o
percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser
incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, nos termos da Lei n. 12.506/2011.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente
efetuar o pagamento dos serviços prestados após a comprovação do pagamento dos
correspondentes salários dos profissionais da CONTRATADA, alocados no contrato de
trabalho e dos respectivos encargos sociais, enfim o cumprimento integral das obrigações
decorrentes da relação de emprego mantida entre o empregado e a CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá cobrar somente por posto de serviço
ou horas efetivamente trabalhadas no mês da prestação de serviços, independente da
jornada de trabalho a quem estejam submetidas os profissionais , discriminando no corpo
da Nota Gestor/Fatura a(s) hora(s) e/ou dia(s), se for o caso, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É admitida a repactuação dos preços, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano, contado das datas dos orçamentos aos quais a
proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho vigente à época da apresentação da proposta, e a data limite para a
apresentação da proposta em relação aos demais insumos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto
forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução
do serviço.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação da
respectiva parcela.
PARÁGRAFO QUARTO - As repactuações serão precedidas de solicitação da
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, para a variação de custos
relativos à mão de obra vinculada à data base da categoria.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,
o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
PARÁGRAFO SEXTO - Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos
insumos diversos será, obrigatoriamente, o definitivo.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha
a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO OITAVO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos
insumos, por meio de termo aditivo.
PARÁGRAFO NONO - Independentemente do requerimento de repactuação dos custos
com insumos, o CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice
adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor com o objetivo de manter-se
o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e, promoverá a redução dos valores
correspondentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e, não forem
solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão, com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A repactuação será formalizada por meio de
apostilamento, salvo quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será
formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As repactuações relativas aos custos de mão de obra
vinculados à data base de cada categoria, serão efetuadas somente com fundamento em
Convenção, Acordo Coletivo de Trabalho, Sentença Normativa, ou por força de lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O CONTRATANTE não se vincula às disposições
contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A repactuação não interfere no direito das partes de
solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com
base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ...............
(.......................), na modalidade de .............................., no prazo de 10 (dez) dias,
observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação , observados os
requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia prevista em edital somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao
FGTS,conforme estabelecido no art. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a
legislação que rege a matéria.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:
(1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos
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trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO ÚNICO – O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE
são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
PARÁGRAFO ÚNICO – As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são
aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
PARÁGRAFO ÚNICO – As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO QUARTO – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a)

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b)

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c)

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA:
a)

caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b)
interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de
2017.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
PARÁGRAFO ÚNICO – Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
PARÁGRAFO ÚNICO – É eleito o Foro do Distrito Federal para dirimir os litígios que
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e
por duas testemunhas.
Brasília,

de

de 201_

Pela CONTRATANTE: _______________________________________
Pela CONTRATADA: _______________________________________

TESTEMUNHAS:
NOME______________________________CPF______________________
NOME______________________________CPF______________________
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ANEXO III
Pregão Eletrônico n° 29/2018
Processo Administrativo n.° 01300.005610/2018-15
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO nº
NOME DA PROPONENTE:_________________________________________________
CNPJ:_________________________ TELEFONE:______________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________
EMAIL:_________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UND.

QTDE.

VALOR
VALOR
UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

Total R$
Obs. 1: Após os lances e negociação, nenhum item interno da tabela, unitário ou total,
poderá estar acima dos preços máximos admitidos pelo CNPq informados no Termo de
Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018.
Obs. 2: O preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais
como: mão de obra, materiais, taxas, fretes, embalagens, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, seguros e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do
objeto.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ______ (_________) dias, contados da data de
sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias)
DECLARAÇÕES:
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os
efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
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i.

Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como

firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao CNPq responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros e tem pleno conhecimento
dos termos do edital e seus anexos.
ii.

Concorda e cumprirá todas as prescrições constantes no Termo de Referência

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2018.
iii.

Que seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas

que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) servidor(es) do Ministério da
Fazenda e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:
- servidores detentores de cargo comissionado que atuem em área do CNPq com
gerenciamento sobre a Ata de Registro de Preços ou sobre o serviço objeto da presente
licitação;
- servidores detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;
- servidores detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;
- autoridade do CNPq hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

Local e data

___________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/RG/CPF
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ANEXO IV
Pregão Eletrônico n° 29/2018
Processo Administrativo n.° 01300.005610/2018-15
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

______________________________________________ (identificação do licitante), inscrita
no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA o(a)
(Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), para os fins do Anexo VII-B da
Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do
Pregão n. 29/2018:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a
qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos
salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver
falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na
execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a
instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da(o)
(Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), que também terá permanente
autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente
de qualquer intervenção da titular da conta.
3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a
CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual.
Nota explicativa: A assinatura desta “Autorização Complementar” deve ser precedida da
solicitação de abertura da conta-depósito para a Instituição Financeira com quem se tenha
firmado Termo de Cooperação Técnica e é condição para a celebração do contrato.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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