
F I"  G ..E
N.:

N
RLD

G
A

E
D
R
E
A IS 

   FEDE RA L  

PREGÃO N° 01/2018. 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo n.° 23072.035222/2018-32 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO 
DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE TRATADORES DE 

ANIMAIS PARA A ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de tratadores de 

animais para a Escola de Veterinária da UFMG, através de 05 (cinco) postos de 

serviços de tratadores de animais, com vigência de doze (12) meses, prorrogável por 

até sessenta (60) meses através de renovação anual do contrato, utilizando mão-de-

obra especializada e treinada, mediante planejamento das atividades, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Grupo ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Valor 

leleiXt1170 

1 1 04 	postos 	de 	tratadores 	de 	animais 	para 

Trabalho na Escola de Veterinária da UFMG 

R$ 5.203,21 mês/posto 

2 01 posto de tratador líder para Trabalho na 

Escola de Veterinária da UFMG 

R$ 5.686,62 mês/posto 

POSTOS LOCAL/SETOR DE TRABALHO NA ESCOLA DE VETERINÁRIA 

1 Tratador de animais — Galpão de Reprodução do Hospital Veterinário da 1 

Escola de Veterinária da UFMG 

2 Tratador de animais — Galpão de Equinos do Hospital Veterinário da Escola 

de Veterinária da UFMG 

3 Tratador de animais — Galpão de Bovinos do Hospital Veterinário da Escola 

de Veterinária da UFMG 

4 Tratador de animais — Galpão do Projeto Carroceiros/Equinos/Piquetes do 

Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da UFMG 

5 Tratador de animais — Laboratório de Metabolismo e Calorimetria Animal 

(LAMA/LACA) da Escola de Veterinária da UFMG 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Necessidade da contratação: 
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a) Os postos de trabalho de que tratam este documento são fundamentais para 43 -N 

manejo dos animais utilizados em aulas práticas, atendimentos e pesquisas que 
ocorrem no Hospital Veterinário e no Laboratório de Metabolismo e Calorimetria w/UFIA''  

Animal (LAMA \LACA) da Escola de Veterinária da UFMG. 

b) As atividades dos tratadores de animais de grande porte estão em consonância 

com as Resoluções: CNE/CES I, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003 que institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina 

Veterinária e 1137/2016 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que trata 
de cenários fundamentais de aprendizagem relacionados a Hospital Veterinário de 
Ensino, Clinica Veterinária de Ensino e Fazenda de Ensino, para formação do 

Médico Veterinário, e dá outras providências, sendo portanto, essencial para 
desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso de graduação em Medicina 
Veterinária, bem como de cursos de Pós Graduação e de Residência, e execução 

de vários projetos de extensão da Escola de Veterinária. A ausência de pessoal 
especializado para executar o manejo dos animais de grande porte na Escola de 
Veterinária da UFMG poderia inviabilizar a formação adequada dos estudantes do 
curso de Medicina Veterinária e da pós-graduação, a especialização dos médicos 
veterinários do programa de residência veterinária que é o maior do pais, o avanço 
técnico-cientifico proporcionado pelas pesquisas e o atendimento ao pnblico 
externo através de projetos de extensão. 

c) A extinção dos cargos equivalentes ao de tratador de animais de grande porte do 
PCCTAE não permite que as vagas necessárias sejam preenchidas por pessoal do 
quadro de servidores da UFMG. 

2.2. Especificações Técnicas do Serviço: 

a) As especificações técnicas do serviço seguem a classificação brasileira de 
ocupações (CB0) determinadas pelo CB0 6231. 

b) O detalhamento das especificações técnicas necessárias as atividades previstas 
neste processo está disponível nos itens 4 e 14 do presente documento. 

2.3. Quantitativo Necessário: 

a) 0 serviço demandado, historicamente, conforme contratos anteriores,  tern  sido 

contratado para atender a cada um dos galpões onde são abrigados animais de 
grande porte da pecuária na Escola de Veterinária da UFMG — de Reprodução, de 
Equinos, de Bovinos, do Projeto Carroceiros/Equinos/Piquetes, e do Laboratório 
de Metabolismo e Calorimetria Animal (LAMA/LACA) — de forma que é 
necessária a presença de no mínimo um tratador de animais por galpão para atender 
aos animais de todas as baias de cada local. Dessa forma, são necessários cinco 
(05) postos de tratadores de animais. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. 	A seleção do fornecedor dos serviços ocorrerá através de pregão presencial ou 
eletrônico para prestação de serviço continuo com dedicação exclusiva de mão de obra, 
conforme  art.  15° e 170  da Instrução Normativa n°5 de 2017 do MPOG. 
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3.2. 	Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° • ") L.. 
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares A. área de competência legal do órgão licitante, não inerentes As categorias \ 
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.3. 	A prestação dos serviços não gera vinculo empregaticio entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Quanto as condições gerais 

4.1.1. Os locais para a prestação dos serviços serão: 

a) 04 postos de Tratadores de animais para o Hospital Veterinário; 
b) 01 posto de Tratador de Animais para o LAMA/LACA. 

Grupo ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Valor 

máximo 

1 1 04 	postos 	de 	tratadores 	de 	animais 	para 
Trabalho na Escola de Veterinária da UFMG 

R$ 5.203,21 mês/posto 

2 01 posto de tratador líder para Trabalho na 

Escola de Veterinária da UFMG 
R$ 5.686,62 mês/posto 

POSTOS LOCAL/SETOR DE TRABALHO NA ESCOLA DE VETERINÁRIA 

1 Tratador de animais — Galpão de Reprodução do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária da UFMG 

2 Tratador de animais — Galpão de Equinos do Hospital Veterinário da Escola 
de Veterinária da UFMG 

3 Tratador de animais — Galpão de Bovinos do Hospital Veterinário da Escola 

de Veterinária da UFMG 

4 Tratador de animais — Galpão do Projeto Carroceiros/Equinos/Piquetes do 
Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da UFMG 

5 Tratador de animais — Laboratório de Metabolismo e Calorimetria Animal 
(LAMA/LACA) da Escola de Veterinária da UFMG 

4.1.2.t vedado A. empresa Contratada subcontratar, no todo ou em parte, os serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.1.3. Se houver associação da empresa Contratada com outra empresa, assim corno 

cessão ou transferência total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação a outrem, 
o presente Contrato só poderá ter continuidade mediante as seguintes 
condições: 

Comissão Permanente de Modelos de licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
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a) Que o fato seja foiirializado à Contratante, mediante documentos 
comprobatórios; 

b) Que sejam mantidas todas as condições contratuais avençadas, inclusive as 
de habilitação; 

c) Se não houver prejuízo para a UFMG. 
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4.1.4. A prestação dos serviços envolve a alocação, pela Contratada, de  !nab-

de-obra capacitada e treinada para prestar os serviços na forma e 
condições descritas neste termo de referência, que admitirão ajustes, em 
função das necessidades do Hospital Veterinário da UFMG, inclusive 
quanto ao uso de tecnologia e metodologia de trabalho, por acordo entre 
as partes; 

4.1.5 É expressamente proibido àContratada alocar empregados, no Hospital 
Veterinário da UFMG, para outras atividades que constituam desvio de 
função das atividades para as quais estão sendo contratadas. 

4.2. Normas, Rotinas, Atribuições e Competências dos Trabalhadores 

4.2.1 	Prestar os serviços em horário compreendido entre 06:30 e 18:30 horas, 

conforme escala pré-estabelecida pela empresa, que deverá incluir 
sábados, domingos e feriados; contudo, obedecendo o disposto na 
Convenção Coletiva de Trabalho e CLT, quanto àjornada individual: 

a) A jornada individual é de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais; 
b) 0 intervalo para almoço é de 1 (uma) hora. 

4.2.2 Executar atividades previstas pelo CB06231, relativas A higiene, 
alimentação, sanidade, e manejo de animais, respeitando o bem-estar 

animal, de acordo com as normas de proteção do ambiente, segurança, 

higiene e saúde do trabalho. 
4.2.3 Preparar e fornecer a alimentação dos animais, tendo em conta o 

programa alimentar definido para cada espécie e para cada animal, em 
horários pré-definidos de acordo com o estabelecido pelo professor, 
veterinário ou residente responsável pelo local e/ou animal; 

4.2.4 Controlar a qualidade da Agua de beberagem, previsão e provisão, para 
assegurar a sua disponibilidade, trocar diariamente a Agua de 

beberagem e proceder A. lavação e escovação dos reservatórios de água 
de beberagem, no  minim,  três vezes por semana; 

4.2.5 Realizar tratos culturais em forrageiras, pasto e outras plantações para 
ração animal; 

4.2.6 Zelar pela guarda, organização e manejo de alimentos obtidos 
comercialmente; 

4.2.7 Auxiliar os tratadores lotados nos demais galpões em caso de 
necessidade e conforme disponibilidade; 
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4.2.8 Realizar o manejo de resíduos gerados nas  areas  de trabalho, 
assegurando a conservação, limpeza e higienizaedo diária dos 
alojamentos dos animais e nível higiênico, sanitário, ambiental e 
funcional; 

4.2.9 Executar as atividades que constarem no Planejamento dos Serviços, 

previsto nos subitens 14.29.2 e 14.29.3, que de forma resumida estão 
apresentados na tabela que segue: 

Turno da Manhã 

Horários Nome e Local de Trabalho Atividades 

Horário 	de 

chegada 

Tratador 1 — Reprodução 
Tratador 2 — Equinos 
Tratador 3 — Bovinos 
Tratador 	 4 	 — 
Carroceiros/Equinos/Piquetes 
Tratador 5 — LAMA/LACA 

Entrada: Registro de Frequência 
Apresentação no setor: Uniformizado e portando 
crachá de identificação 

Primeiras 
duas 	horas 
da manhã 

Tratador 3 - Capineira Corte de capim —juntamente com os funcionários 
da UFMG e FEPE — INCLUSIVE NOS FINAIS 

DE SEMANA 

Manhã Tratador 5 — LAMA/LACA 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
V SEGUNDA ÀS SEXTAS: Realiza 

suas 	atividades 	sob 	supervisão 	do 
Professor 	Ricardo 	de 	forração 	e 

alimentação velhas 
V FINAIS 	DE 	SEMANA 	E 

FERIADOS: Limpeza do  Solarium  do 

HV-UFMG e, após ... 
V 	Retirada de forração e alimentação 

velhas 

V 	Escovação e lavagem de reservatórios 

de água de beberagem 
V 	Troca da água de beberagem 

V 	Limpeza e lava* do galpão (Piso, 
paredes e bancadas) 

V 	Troca de sacos para resíduos 
V 	Verificação 	de 	caixas 	de 

perfurocortantes 

V 	Coleta e transporte de resíduos 
V 	Limpeza de  Area  do redondel 

V ATENDER 	SOLICITAÇÕES 	DE 
DOCENTES, RESIDENTES E DEMAIS 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 	 .. 
V 	Retirada de forração e alimentação 

velhas 
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Manilla  
Tratador 2 — Galpão de Equinos e 
Redondel 

V 	Colocação de alimentação e forraça 
novas 	(Seguir 	orientação 	de  
docentes, residentes e alunos) 

V 	Escovação e lavagem de reservatórios 
de água de beberagem 

V 	Troca da água de beberagem 
V 	Limpeza e lavação do galpão (Piso, 

paredes e bancadas) 
V 	Troca de sacos para resíduos 

•:..../ ...12 

V 	Verificação 	de 	caixas 	de 
perfurocortantes 

V 	Coleta e transporte de resíduos 
V 	Limpeza de  Area  do redondel 

V ATENDER 	SOLICITAÇÕES 	DE 
DOCENTES, RESIDENTES E DEMAIS 
FUNCIONÁRIOS - Enfermagem 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
,,7 	Retirada de forração e alimentação 

velhas 

V 	Colocação de alimentação e forração 
Manhã Tratador 	 4 novas 	(Seguir 	orientação 	de 

Carroceiros/Equinos/Piquetes docentes, residentes e alunos) 
,7 	Escovação e lavagem de reservatórios 

de agua de beberagem 
V 	Troca da água de beberagem 
V 	Limpeza e lavação do galpão (Piso, 

paredes e bancadas) 

V 	Troca de sacos para resíduos 

V 	Verificação 	de 	caixas 	de 

perfurocortantes 

V 	Coleta e transporte de resíduo 

V ATENDER 	SOLICITAÇÕES 	DE 

DOCENTES, RESIDENTES E DEMAIS 
FUNCIONÁRIOS - Enfermagem 

,/ ATIVIDADES NO GALPÃO 
V 	Retirada de forração e alimentação 

velhas 

Manhã Tratador 1 — Reprodução 

V 	Colocação de alimentação e forração 
novas (Seguir orientação de docentes, 
residentes e alunos) 

V 	Escovação e lavagem de reservatórios 
de água de beberagem 

V 	Troca da água de beberagem 
V 	Limpeza e lavação do galpão (Piso, 

paredes e bancadas) 
V 	Verificação 	de 	caixas • 	de 

perfurocortantes 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da  Unity  

Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços  Continuos  com dedicação exclusiva de mão de 3bre 
Atualização: Outubro/2017 

IRV 



UF /4.,11 
UNIVERVDADE FEDERAI 
DE MINAS GE 

'4' 5 
V 	Troca de sacos para resíduos 
V 	Coleta e transporte de resíduos 	/U 

V ATENDER 	SOLICITAÇÕES 	DE 
DOCENTES, RESIDENTES E DEMAIS 
FUNCIONÁRIOS - Enfermagem 

Manhã Tratador 3 
— 	Galpão 	de 	BOVINOS 	e 
TRONCOS EXTERNOS 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
V 	Retirada de forração e alimentação velhas 
V 	Colocação de alimentação e forração novas 

(Seguir 	orientação 	de 	docentes, 
residentes e alunos) 

,./ 	Escovação e lavagem de reservatórios de 
água de beberagem 

V 	Troca da dgua de beberagem 
V 	Limpeza 	e 	lavação 	do 	galpão 	(Piso, 

paredes e bancadas) 
V 	Verificação de caixas de perfurocortantes 
V 	Troca de sacos para resíduos 
V 	Coleta e transporte de resíduo 

V ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 
Enfermagem 

Turno 	da 
Tarde (Após 
Almoço) 

Tarde Tratador 5 — LAMA/LACA 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
V 	Manutenção da limpeza 
V 	Atendimento As solicitações 

V 	Atendimento de ocorrências 

V 	Troca de sacos para resíduos 

V 	Coleta de resíduos 

V 	Verificação de caixas de perfurocortantes 
V 	Transporte de resíduos aos abrigos externos 

V 	Colocação de alimentação e forração novas 

(Seguir 	orientação 	de 	docentes, 
residentes e alunos) 

V ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 
Enfermagem 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços  Continuos corn  dedicação exclusiva de mão de obra 
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Tarde Tratador 	2 	— 	Galpão 	de 
EQUINOS E REDONDEL 

	

V ATIVIDADES NO GALPÃO 	 t -„ 
V 	Manutenção da limpeza 
V 	Atendimento As solicitações 
V 	Atendimento de ocorrências 
V 	Troca de sacos para resíduos 
,7 	Coleta de resíduos 
V 	Verificação de caixas de perfurocortantes 
V 	Transporte de resíduos aos abrigos externos 

V 	Colocação de alimentação e forração novas 

(Seguir 	orientação 	de 	docentes, 
residentes e alunos) 

V ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 
Enfermagem 

Tarde Tratador 	4 
Carroceiros/Equinos/Piquetes 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
V 	Manutenção da limpeza 
V 	Atendimento As solicitações 
V 	Atendimento de ocorrências 
V 	Troca de sacos para resíduos 
V 	Coleta de resíduos 
V 	Verificação de caixas de perfurocortantes 
V 	Transporte de resíduos 

V 	Colocação de alimentação e forração novas 
(Seguir 	orientação 	de 	docentes, 
residentes e alunos) 

V ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 
Enfermagem 

Tarde Tratador 1 — Reprodução 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
V 	Manutenção da limpeza 
V 	Atendimento As solicitações 
V 	Atendimento de ocorrências 

V 	Troca de sacos para resíduos 
V 	Coleta de resíduos 

V 	Verificação de caixas de perfurocortantes 

V 	Transporte de resíduos aos abrigos externos 

V 	Colocação de alimentação e forração novas 

(Seguir 	orientação 	de 	docentes, 
residentes e alunos) 

V ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS - 

._ 
Enfermagem 

V ATIVIDADES NO GALPÃO 
Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consulto ia-Geral da União 
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Tarde Tratador 	3 — Galpão 	de 
BOVINOS e TRONCOS 
EXTERNOS 

• Manutenção da limpeza 

✓ Atendimento às solicitações 
✓ Atendimento de ocorrências 
✓ Troca de sacos para resíduos 
✓ Coleta de resíduos 

✓ Verificação de caixas de perfurocortantes 
✓ Transporte de resíduos 
✓ Colocação de alimentação e forração novas 

(Seguir orientação de docentes, 
residentes e alunos) 

ATENDER SOLICITAÇÕES DE DOCENTES, 
RESIDENTES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS — 
Enfermagem 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA 
PROPOSTA 

5.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

	

5.1.1 	Especificações técnicas do serviço seguem a classificação brasileira de 
ocupações (CBO) determinadas pelo CB0 6231; 

5.1.2 As atividades dos tratadores de animais de grande porte estão em consonância 
com as Resoluções: CNE/CES 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003 que institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina 
Veterinária e 1137/2016 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que 

trata de cenários fundamentais de aprendizagem relacionados a Hospital 
Veterinário de Ensino, Clinica Veterinária de Ensino e Fazenda de Ensino, para 

formação do Médico Veterinário, e dá outras providências; 
5.1.3 A extinção dos cargos equivalentes ao de tratador de animais de grande porte 

do PCCTAE não permite que as vagas necessárias sejam preenchidas por 

pessoal do quadro de servidores da UFMG; 

	

5.1.4 	0 serviço demandado, historicamente, conforme contratos anteriores, tem sido 
contratado para atender a cada um dos galpões onde são abrigados animais de 
grande porte da pecuária na Escola de Veterinária da UFMG — de Reprodução, 
de Equinos, de Bovinos, do Projeto Carroceiros/Equinos/Piquetes, e do 
Laboratório de Metabolismo e Calorimetria Animal (LAMA/LACA) — de 
forma que é necessária a presença de no mínimo um tratador de animais por 
galpão para atender aos animais de todas as baias de cada local. Dessa forma, 

são necessários cinco (05) postos de tratadores de animais. 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. 	Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros descritos no item 4 
do presente documento. 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 
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6.2. 	A avaliação da conformidade da execução aos parâmetros descritos poderá ser 
realizada: 
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a) Pelos fiscais do contrato; 
b) Por auditoria interna; 

c) Pelos responsáveis pela guarda dos animais e/ou dos locais de trabalho. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E 
PAGAMENTO 

7.1. Definir  quern  participará da gestão do contrato. Considera-se: 

7.1.1 .Supervisor do contrato: servidor responsável pela supervisão do 

Contrato; 

7.1.2.Fiscal Requisitante: servidor representante da 
área requisitante da contratação, responsável por 
avaliar a funcionalidade e a qualidade do serviço 
prestado; 

7.1.3.Fiscal Administrativo: servidor responsável por 
acompanhar a execução do Contrato, no que se 
refere aos aspectos administrativos. 

7.2. Constituem atribuições do Supervisor do Contrato: 

7.2.1.Supervisionar a execução doContrato; 

7.2.2.Comunicar h. Contratada a ocorrência de 
irregularidades na execução do Contrato, 

podendo estabelecer prazo pararegularização; 

7.2.3.Comunicar ao Gestor do Contrato o 
descumprimento de obrigações contratuais, com 
vistas A. aplicação de sanções administrativas. 

7.2.4.Consultar a Contratada acerca da prorrogação da vigência do Contrato. 

7.3. Constituem atribuições do Fiscal Requisitante: 

7.3.1.Verificar se a solução atende as necessidades de negócio; 

7.3.2.Avaliar a qualidade do serviço prestado; 

7.3 .3 .Manifestar-se em relação à atuação da Contratada 
e ao cumprimento das obrigações ajustadas, 
visando subsidiar a emissão de Atestados de 
Capacidade Técnica das obrigações ajustadas, 
visando subsidiar a emissão de Atestados de 
Capacidade Técnica; 

7.3.4.Atestar as notas fiscais ou faturas. 

7.4. Constituem atribuições do Fiscal Administrativo: 

7.4.1.Providenciar o registro da medição no Sistema de Contratos - SICON, em 
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conformidade com as notas fiscais ou faturas atestadas pelo próprio Fiscal 
Administrativo; 

7.4.2.Verificar, na ocasião do registro no SICON, se a Contratada mantém 

regularidade fiscal e trabalhista exigida na habilitação, por meio de consulta 

ao SICAFI e CNDT, comunicando ao Supervisor do Contrato, 

formalmente, qualquer irregularidade. 
7.5.A gestão do contrato compreenderá: 

7.5.1.Definir os mecanismos de comunicação a serem 
estabelecidos entre o órgão ou entidade e a 
prestadora de serviços: O mecanismo de 
comunicação entre o órgão e a entidade 
prestadora de serviço será via telefone e via  
email  institucional. 

7.5.2.Diante da constatação de problemas, será dada 
ciência à Contratada, para resolução de 
pendências, caso haja, ao longo do período. 

7.5.3. Caso o preposto/representante da empresa 
CONTRATADA seja convocado para 
acompanhar aferições e não compareça na data e 

horário agendados, considerar-se-ão verdadeiras as 

informações prestadas pelo fiscal de contrato em 
cada Unidade do Ibama onde os serviços são 

prestados. 

7.5.4.1dentificar os indicadores mínimos de 
desempenho para aferição da qualidade 
esperada na prestação dos serviços; 

7.6. A contratada deverá: 

7.6.1.Garantir que os seus funcionários estejam com 
uniformes, com uniformes limpos, bem 
apresentados; 

7.6.2.Implantarmedidas corretivas exigidas pelo fiscal 

do contrato ou na execução de outras obrigações 
contratuais, por ocorrência em tempo hábil: 

7.6.3.Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades, 
por ocorrência —48 horas; 

7.6.4.Fomecer EPI's (Equipamentos de Proteção 
Individual), quando exigido em lei ou 

convenção, aos seus empregados, — no inicio da 

execução dos serviços e de acordo com avida útil  
de cada item; 

7.6.5.Impor penalidades àqueles que se negarem a usá-
los, por empregado e por ocorrência - na vigência 
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do contrato; 

7.6.6.Fornecer os unifoi 	nes para cada categoria, nas 
quantidades requeridas, por funcionário e por 
ocorrência — no inicio da execução dos serviços e 

de acordo com avida útil de cada item; 

7.6.7.Apresentar registro de frequência e escala de 
ferias de seus empregados, quando  so  licitado 

pelo fiscal, por ocorrência — 72 horas; 

7.6.8. Comunicar, 	por 	escrito, A Instituição, 
imediatamente após o fato, qualquer 

anormalidade ocorrida nos serviços, por fato 
ocorrido - em 24 horas; 

7.6.9 .Notificar à Contratante, previamente sobre 
qualquer transferência ou substituição de 

pessoal, por empregado - em 24 horas; 

7.6.10. Prestar esclarecimentos A Contratante, por ocorrência - em 24 

horas; 

7.6.11. Manter empregado com a qualificação 

exigidaparaexecutar os serviços contratados, por 
empregado e por ocorrência- apresentar 

qualificação, na vigência do contrato; 

7.6.12. Zelar pelas instalações da Escola de 
Veterinária da UFMG utilizadas, por item e por 
ocorrência, na vigência do contrato; 

7.6.13. Manter, em serviço, número de empregados de 
acordo ao contratado, por empregado e por 
ocorrência, na vigência do contrato; 

7.6.14. Prestar atendimento de empregados 
acidentados ou com mal súbito, inclusive 

atendimento em caso de emergência, por 

empregado, imediatamente A ocorrência; 

7.6.15. Manter em dia o pagamento dos salários ou 
acréscimos salariais decorrentes de lei, contrato 
ou dissídio, por ocorrência, na vigência do 

contrato; 

7.6.16. Manter equipamentos e acessórios necessários 
execução dos serviços, na vigência do contrato 

7.6.17. Manter em dia o pagamento dos salários, 

vales-transportes e/ou tiquete - refeição, na 

vigência do contrato; 

7.6.18. Manter o pagamento de salários, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
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relacionadas à execução do contrato, por 

ocorrência, na vigência do contrato; 

7.6.19. Designar preposto, por ocorrência, na 

vigência do contrato; 

7.6.20. Anotar regularmente as funções 

profissionais nas carteiras de trabalho dos 
empregados que atuarão na prestação de 

serviços, por empregado, na vigência do 
contrato. 

8. UNIFORMES 

	

8.1. 	Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser 
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo 
peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o 
empregado, observando o disposto nos itens seguintes. 

	

8.2. 	0 uniforme deverá compreender as seguintes  peps  do vestuário: 

Calça; 

Camisa; 

Botina. 

	

8.3. 	As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo 
os seguintes parâmetros mínimos: 

	

8.3.1. 	Quatro (04) conjuntos de calça e camisa de cores cinza ou bege, e duas 
(02) botinas, deverão ser entregues ao empregado no inicio da execução do contrato, 
devendo ser substituído a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo 
máximo de 48 horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não 
atendam as condições mínimas de apresentação; 

	

8.3.2. 	No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados 
para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

	

8.3.3. 	Camisas e calças devem ser de tecido brim, na cor bege ou cinza; 

	

8.3.4. 	Botinas de vaqueta sem biqueira para as rotinas diárias; 

	

8.3.5. 	Definir outras especificações de qualidade dos uniformes se necessário. 

	

8.4. 	Os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para a execução das 
atividades, conforme estabelecido nas normas de segurança de trabalho, também deverão ser 

fornecidos pela contratada, sendo entregues ao empregado no inicio da execução do contrato 
devendo ser substituidos ou repostos sempre que não atendam às condições de proteção: 

	

8.4.1. 	01 avental de napa impermeável (a cada 6 meses); 

	

8.4.2. 	26 pares de luvas de  PVC  (a cada 6 meses); 

	

8.4.3. 	02 óculos de proteção de acrílico (a cada 6 meses); 

	

8.4.4. 	180 mascaras descartáveis (a cada 6 meses); 
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8.4.5. 	180 gorros descartáveis (a cada 6 meses); 

8.4.6. 	01 capa de chuva (a cada 12 meses); 

8.4.7. 	01 botina borracha preta (a cada 6 meses); 

8.4.8. 	01 par de perneiras (a cada 12 meses); 

8.4.9. 	01 jaleco de mangas longas (a cada 6 meses); 

8.4.10. 	01 par de luvas de vaqueta com reforço na palma, confeccionada em 
vaqueta, reforço externo de costura em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, 
e entre os dedos, médio e anelar, reforço interno na palma, com elástico no dorso 
para ajuste; conforme norma  EN  420:2003 +  EN  388:2003 ou alterações posteriores 
(a cada 12 meses); 

8.4.11. 	01 par de luvas de malha pigmentada, fabricada em fios de algodão e 
poliéster, e a palma revestida com pigmentos de  PVC  (a cada 6 meses); 

8.4.12. 	Outros EPIs que se fizerem necessários conforme as atividades 
desempenhadas. 

	

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

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela 

fiscalização do contrato. 

	

8.6. 	A contratada deverá exigir que seus empregados: 

8.6.1. Assumam diariamente seus locais de trabalho devidamente 
uniformizados e em perfeitas condições de limpeza no que tange 

roupa e higiene pessoal, não sendo permitido uso de adornos (anéis, 
pulseiras, colares). Os homens deverão manter barba e cabelos 
aparados. Em nenhuma hipótese, deve-se comparecer ao trabalho  

corn  o uniforme sujo, desbotado, manchado ou rasgado; 

8.6.2.Utilizem, diariamente, crachá de identificação,  corn  fotografia 

recente, nome, cargo ou função, identificação da Empresa Contratada 

e da UFMG. 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

	

9.1. 	Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

9.1 1. 	Uniformes conforme mencionado no item 9; 

9.1.2. 	Equipamentos de proteção individual conforme mencionado no item 9.4. 

9.2. Equipamentos necessários para a execução das atividades de manejo e alimentação dos 

animais deverão ser fornecidos pela contratante: 
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a) Carrinhos para transporte de alimentos ou de resíduos (carrinhos de 

mão); 
b) Enxada; 
c) Rastelo; 

d) Pd; 

e) Foice; 

f) Facão; 

g) E outros utensílios conforme atividades desempenhadas. 

9.3. Os materiais para limpeza das baias deverão ser fornecidos pela contratante através dos 

fiscais do contrato e adquiridos através de pregão da Escola de Veterinária: 

a) Detergente; 

b) Desinfetante; 

c) Água sanitária; 

d) Rodos; 

e) Vassouras; 

f) Escovas; 

g) Baldes; 

E outros insumos conforme atividades 

r111111111011111111111111Elinarillill 
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10. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

10.1. 	0 prazo mínimo previsto para inicio da prestação de serviço continuado com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, Ordem de Inicio das Atividades, 

deverá ser o suficiente de modo a possibilitar a preparação da Contratada para o fiel 
cumprimento do Contrato. A execução dos serviços  sera  iniciada de acordo  corn  o 
estabelecido na ordem de inicio das atividades a ser enviada pela contratante. 

	

10.2. 	Alocar nos respectivos locais de trabalho, imediatamente após o recebimento da 
autorização de inicio dos serviços, a mão-de-obra prevista em Contrato, informando, 
em tempo hábil, até 10 (dez) dias úteis antes do inicio da prestação dos serviços, 
Fiscalização do Contrato da UFMG, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite 

de assumir as atividades estabelecidas, observando: 

a) Alocar, em todas as  areas,  somente funcionários que possuam no mínimo ensino 
fundamental, por possuir a Contratante locais onde se manuseiam produtos biológicos 
(animais com patologias infectocontagiosas, produtos de assistência médica e 
veterinária, hemoderivados e outros) e produtos químicos que podem ser tóxicos e 
perigosos; 

b) Alocar somente pessoal que já tenha recebido treinamento sobre condições gerais do 
Contrato e especifico para a  Area  de atuação, conforme disposto no  sub  item 14.29.3 bem 
como na utilização dos materiais e equipamentos a serem utilizados nos serviços e na 
execução das tarefas (inclusive reserva técnica); fornecendo à Fiscalização do Contrato 
da UFMG a comprovação de que o pessoal foi treinado; 

c) Alocar somente pessoal que tenha idade permitida por Lei para exercício da atividade e 

que gozem de boa saúde fisica e mental e de conduta moral e profissional irrepreensíveis; 

d) Alocar somente pessoas que demonstrem competências pessoais corno afinidade com 
animais, paciência, saber trabalhar em equipe, ter criatividade, ter iniciativa, atentar-se 
para detalhes e que apresentem resistência física. 

11. VISTORIA 

	

11.1. 	Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 horas As 17 horas, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3409 2003, podendo sua realização 

ser comprovada por: 
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a) Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para( 

	

execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo 	M., 
41, OC" VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por não realiza-la, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume 
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 

futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade). 

	

11.2. 	0 prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

	

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

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

	

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

	

12.4. 	Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 

	

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

	

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

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017. 

	

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

	

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

	

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

	

12.7.3. 	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 especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 
e 
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12.7.4. 	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. 

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

	

12.8.1. 	A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo 

adicional, bem como de auxilio-transporte, auxilio-alimentação e auxílio-saúde, 
quando for devido; 

	

12.8.2. 	0 recolhimento das contribuições previdencidrias e do FGTS dos 
empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a 
fim de verificar qualquer irregularidade; 

	

12.8.3. 	0 pagamento de obrigações trabalhistas e previdencidrias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

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

12.10. 	Caberá ao Hospital Veterinário: 

a) Reservar local para afixação do quadro de horário de trabalho dos tratadores de animais; 

b) Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários e chuveiro  corn  armários guarda-roupas, 

para que os tratadores de animais troquem de roupa, antes e após a jornada de trabalho; 

c) Orientar aos empregados da Contratada sobre o acondicionamento, fluxo, frequência da 
coleta e armazenamento dos resíduos gerados na Instituição, nos termos da IN n°. 1, de 

19/1/2010 e de acordo com o estabelecido no Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Escola e Hospital Veterinário da UFMG, com apoio da Gerência Ambiental e de 

Biossegurança da Escola de Veterinária. 

d) Disponibilizar local apropriado para que os tratadores de animais possam fazer suas 

refeições. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

13.1. 	Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

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

Referência e em sua proposta; 

	

13.2. 	Reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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13.3. 	Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

13.4. 	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 n° 8.078, 

de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos A. Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

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

13.6. 	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; 

13.7. 	Disponibilizar A. Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los  corn  os Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, quando for o caso; 

13.8. 	Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto neste Termo de Referencia, sem repassar quaisquer custos a estes; 

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

dos serviços: 

	

13.9.1. 	relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 

salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis 
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

	

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

admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 

devidamente assinada pela contratada; e 

	

13.9.3. 	exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços; 

	

13.9.4. 	Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada 

novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual 
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços 
deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao 
empregado dispensado, A. semelhança do que se exige quando do encerramento do 

contrato administrativo. 

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

Fornecedores— SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 

dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova 
de regularidade relativa a. Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e A. Divida Ativa da Unido; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
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13.11. 	Substituir, no prazo de 1 (uma) hora, em caso de eventual ausência, tais como, 
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

	

13.12. 	Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributárias e as demais 
previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade A. 
Contratante; 

	

13.13. 	Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 
contidas em Acordos, Dissidios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria 
não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou 

	

13.14. 	Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, 

a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciarias e 

do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, 

até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

13.14.1. 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 

cautelarnnente serão depositados junto ã 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. 

	

13.15. 	Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 132  salário 

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

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em 

conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para 

movimentação, conforme disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPn2  2, de 

2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos 

trabalhadores, nas condições estabelecidas §12, do  art.  19-A, da referida norma. 

13.15.1. 0 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: 

13.15.1.1. 	132  (décimo terceiro) salário; 

13.15.1.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

13.15.1.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem 

justa causa; e 
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13.15.1.4. Encargos sobre férias e 13g (décimo terceiro) salário, conforme 

no  art.  22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991 (Item 1.1.1 do Anexo VII da IN 

SLTI/MPn. 02/2008, com a redação dada pela IN n. 3, de 2014. 

13.15.1.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão 

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

13.15.2. 0 saldo da conta-depósito  sera  remunerado pelo índice de correção da 

poupança  pro  rota  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. 

13.15.3. Os valores referentes as 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. 

13.15.4. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para 

operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão 

debitados dos valores depositados. 

13.15.5. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou 

entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento 

dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais 

indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas 

durante a vigência do contrato. 

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

documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e 

seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da 

ocorrência da situação pela Administração,  sera  expedida a autorização para 

a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que  

sera  encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios 

pela empresa. 

13.15.5.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se 

destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de 

eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

13.15.5.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade 

contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da 

movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para 

a quitação das obrigações trabalhistas. 

13.15.6. 	0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito  sera  

liberado a 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, previdenciarios e para com o FGTS relativos ao serviço contratado. 
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13.16. 	Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 

seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

	

13.17. 	Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

	

13.18. 	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 
da Administração; 

	

13.19. 	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

	

13.20. 	Instruir seus empregados, no inicio 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: 

13.20.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha 

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo 

de verificar se as suas contribuições previdenciarias foram recolhidas, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços ou da 

admissão do empregado; 

13.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal 

para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do 

inicio da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

13.20.3. 	oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a 

obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente 

Por meio eletrônico, quando disponível. 

	

13.21. 	Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação. 

Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar declaração 

de que instalará escritório nos municípios ou regiões metropolitanas abaixo 

discriminados, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a 

partir da vigência do contrato, dispondo de capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os 

procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários; 

	

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

para representá-la na execução do contrato; 

	

13.23. 	Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

	

13.24. 	Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
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FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados 

colocados A disposição da Contratante; 

13.24.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS 

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja 

regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

13.24.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação 

mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração 

poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

0 sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

	

13.25. 	Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

	

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

	

13.27. 	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

	

13.28. 	Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 

exceções previstas no § 52-C do  art.  18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 

de 2006; 

	

13.29. 	Comunicar formalmente A Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 

de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 52-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, §12, II e do  art.  31, II, todos da  LC  123, de 2006. 

13.29.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada devera 

apresentar cópia do oficio enviado A 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. 

	

13.30. 	Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco 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 § 12  do  art.  57 da Lei n2  8.666, de 1993. 
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13.31. 	Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas 

correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos 

serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento 

direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do 

pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em 

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

Instrução Normativa SLTI/MP n. 02/2008. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

	

14.1. 	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

	

15.1. 	É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração A. continuidade do contrato. 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

	

16.1. 	0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos  

arts.  67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do  art.  6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

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

obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, 

levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não 

apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 

determinado empregado. 

	

16.2. 	0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

	

16.3. 	As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 

(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MP n2  

02, de 2008. 

	

16.4. 	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

	

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

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no  

art.  34 da Instrução Normativa SLTI/MP n2  02, de 2008, quando for o caso. 
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conferência pela fiscalização. 

16.11.1. 	Tal solicitação  sera  realizada periodicamente, inclusive por amostragem, 

isto 6, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de 

modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior 

parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

	

16.12. 	0 descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a 

não manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciarias e para com o FGTS ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo 

culminar em rescisão contratual, conforme disposto no  art.  29,§29,  III  da Portaria  MP  n2  

409, de 2016 e nos artigos 77 e 80 da Lei n2  8.666, de 1993. 

	

16.13. 	0 contrato  so sera  considerado integralmente cumprido após a comprovação, 

pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciarias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, 

inclusive quanto às verbas rescisórias. 

	

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

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art.  70 da Lei n9  8.666, de 1993. 

	

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

de empregado vinculado h execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de 

quinze dias dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 

devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciaria e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais; 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 

empregado dispensado; e 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

	

16.16. 	Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, 

trabalhistas, previdenciarias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração. 
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16.6. 	0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar ã autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

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

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

16.8. 	0 representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 12  e 29  do  art.  67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

16.9. 	Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciarias e 

para com o FGTS nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada, exigir-se-6, dentre outras, as comprovações previstas no  art.  29, §22, V, da 

Portaria  MP  n° 409, de 21 de dezembro de 2016 e no §52  do  art.  34 da Instrução Normativa 

SLTI/MP n2  02, de 2008. 

16.10. 	0 fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os 

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

critério da Administração contratante; b) cópia da folha de pagamento analítica de 

qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade 

contratante; c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 

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

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

acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 

qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento 

e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

	

16.10.1. 	Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto e, 

abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo 

que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos os empregados 

alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

	

16.10.2. 	Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa 

deverá instruir seus empregados, no inicio da execução contratual, quanto á 

obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que 

obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

16.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais 

verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer 

irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

16.11. 	0 fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos 

comprobatórios da realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em 
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17.1.1. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui 
a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes 
da incorreta execução do contrato. 

	

17.1.2. 	0 recebimento provisório  sett  realizado pelo fiscal técnico, 
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização. 

17.1.3. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá 
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos no ato convocatório. 

	

17.1.4. 	Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo 
deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios 
concernentes aos salários e ás obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e com o FGTS do mês anterior. 

17.1.5.  Sell  elaborado relatório circunstanciado, com registro, 
análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do 
contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

17.1.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o 
relatório circunstanciado deverá conter registro, análise e 
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação a fiscalização técnica e  administrative,  devendo ser 
encaminhado ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

17.1.7. 0 recebimento definitivo, ato que concretize o ateste da 
execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato. 
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17.1.8 0 gestor do contrato analisará os relatórios e toda 

documentação apresentada pela fiscalização técnica e 

administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicará as clausulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções. 

17.1.9. 0 gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de 

recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 
relatórios e documentação apresentados, e comunicará a 

CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização com base no 

Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento 
substituto. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

18.1. 	Comete infração administrativa nos termos da Lei n2  10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidõneo; ou 

18.1.5. cometer fraude fiscal. 

	

18.2. 	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.  72  da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 

18.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao 

FGTS e a Previdência Social exigíveis até o momento da 

apresentação da fatura; 

18.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do 

auxilio alimentação no dia fixado. 

	

18.3. 	Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.3.1. 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; 

18.3.2. Multa de: 

18.3.2.1. 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- 
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aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total 
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.3.2.2. 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; 

18.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.3.2.5 da Administração, o que ensejará o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 
execução dos serviços objeto do contrato. 

18.3.2.5. 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 canto). 0 atraso superior 
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato; 

18.3.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

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

18.3.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com Orgãos e entidades da União, 
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate cinco anos. 

18.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que  sera  concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

18.4 As sanções previstas nos subitens 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser 
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

18.5 Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuidos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 

19 	Tabela 1 

GRAU 
	

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

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

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

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

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

20 	Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência previa do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 
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6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

( 

,.....!:-/ .. 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do árgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda as necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

- 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

18.6 	Também ficam sujeitas as penalidades do  art.  87, Ill e IV da Lei n° 8.666, 
de 1993, as empresas ou profissionais que: 

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

18.6.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação; 

18.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

18.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei 
n° 9.784, de 1999. 

18.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 
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18.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 

informações contidas neste Termo, poderão ser solicitados, por escrito, à Seção de Compras 
da Escola de Veterinária da UFMG, através do  e-mail:  seomprasrivet.ufm2.br   

Belo Horizonte, 31 de julho de 2018. 

Simone Tamiris Rodrigues Silva 

Elaboradora 

APROVAÇÃO MOTIVADA DO ORDENADOR DE DESPESAS 

Aprovo o Presente Termo de Referência, nos termos do inciso II do artigo 9° do Decreto n° 
5.450/2005. Em atendimento ao disposto no inciso  III  do artigo 8° do mesmo Decreto, retro 
mencionado, autorizo a abertura do Pregão.  

Prof  Zélia Ines Portela Lobato 

Diretora da Escola de Veterinária da UFMG 
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