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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0002/2017 

 
Modalidade: Pregão, na forma eletrônica. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA 
CONTINUADA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A UDESC. 
 

Envio de proposta A partir das 13:30 horas do dia 20/01/2017. 

Abertura da sessão A partir das 13:30 horas do dia 22/02/2017 

Início da disputa A partir das 14:00 horas do dia 22/02/2017 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
Qualquer interessado na licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, poderá acompanhar o seu 
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet acessando o endereço eletrônico 
www.portaldecompras.sc.gov.br clicando diretamente no link do edital. 
 
PARTICIPAÇÃO: os interessados em participar do pregão eletrônico deverão estar previamente 
credenciados junto ao Sistema de Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificados 
para fornecimento do objeto ou serviço (Grupo-Classe) correspondente. 
 
CADASTRO DE FORNECEDOR: O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se 
disponível na página eletrônica da Secretaria de Estado da Administração endereço www.sea.sc.gov.br - 
“Licitações” - “Fornecedores” ou diretamente pelo endereço www.portaldecompras.sc.gov.br – 
“Fornecedores”. 
 
QUESTIONAMENTOS:  
1) Pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados, até dois dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, nos 
endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br, quando optar por efetuar o download do edital como 
interessado ou e-lic.sc.gov.br, quando acessar o link do processo, selecionando painel de controle botão 
Fórum.  
2) Fornecedores cadastrados, para esclarecimentos referentes ao processo licitatório, ao efetuar o login e 
acessar o link do processo, selecionando painel de controle botão Fórum. 
IMPUGNAÇÕES: Qualquer pessoa, até dois dias úteis a abertura da sessão, poderá impugnar o ato 
convocatório acessando os endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br ou http://e-lic.sc.gov.br, 
selecionando painel de controle botão Impugnações. 
PEDIDO DE VISTAS: Qualquer interessado poderá solicitar vistas ao processo licitatório por intermédio de 
petição escrita, dirigida à autoridade competente, por meio de e-mail: licitacao.reitoria@udesc.br ou no 
protocolo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.  
REFERÊNCIA DE TEMPO: As referências de tempo observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – 
DF. 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.sea.sc.gov.br/
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.sc.gov.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rodovia SC 401 – km 5, 4.600, bloco 
II, 1º andar, Bairro Saco Grande II – Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.951.351/0001-42, por 
intermédio da Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade pregão, tipo menor preço, na forma eletrônica, para selecionar proposta para CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A UDESC, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e demais normas legais 
federais e estaduais vigentes. 
 
1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O pregão eletrônico será realizado por meio de disputa à distância em sessão pública, via Sistema 
Integrado de Licitações do Estado de Santa Catarina (LIC), módulo eletrônico (e-LIC). 
1.2 – A comunicação será realizada utilizando recursos de tecnologia da informação pela INTERNET, 
mediante condições de segurança –– criptografia e autenticação – em todas as etapas do certame. 
1.3 – O pregão, na forma eletrônica, será conduzido com apoio técnico e operacional da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC, 
que atuará como provedor do Sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Administração e 
Gestão de Materiais – SAGMS.  
1.4 – Os trabalhos serão conduzidos por servidores de órgão ou entidade vinculado ao Poder Executivo do 
Estado de Santa Catarina, denominados pregoeiro e equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o Sistema LIC, módulo e-LIC, por acesso restrito com login e senha no 
endereço eletrônico http://e-lic.sc.gov.br. 
1.5 – Envio de proposta: a partir das 13:30 horas do dia 20/01/2017.  
1.6 – Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 22/02/2017. 
1.7 – Início da disputa: a partir das 14:00 horas do dia 22/02/2017. 
1.8 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente 
o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema eletrônico. 
 
1.8 – Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação: 
 
Anexo I – Quadro de quantitativos e especificações mínimas. 
Anexo II – Modelo de proposta de preços eletrônica. 
Anexo III – Identificação dos envelopes. 
Anexo IV – Recibo de documentos. 
Anexo V – Informações da empresa vencedora para contratação. 
Anexo VI – Minuta de Contrato. 
Anexo VII – Declaração sobre ICMS 
Anexo VIII – Termo de Visita ou Declaração de que conhece o local 
 
2 – DA LICITAÇÃO 
2.1 – Do Objeto 
2.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A UDESC, grupo-classe (01-02), conforme 

especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e II, nas condições previstas neste edital. 

2.2 – Do Convênio ICMS nº 26/03  
2.2.1 – De acordo com o Convênio ICMS nº 26/03, aprovado pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política 
Fazendária, o benefício da isenção do ICMS às empresas catarinenses está condicionado ao desconto no preço 
ao valor equivalente ao imposto dispensado e a indicação do valor do desconto no respectivo documento fiscal 
de venda ou prestação de serviços; e à comprovação de inexistência de similar produzido no país, na hipótese 
de qualquer operação com mercadorias importadas do exterior, conforme previsto no parágrafo 1º da Claúsula 

http://e-lic.sc.gov.br/
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Primeira do Convênio CONFAZ nº 26/2003, ficando ressalvadas as hipóteses em que a isenção mencionada 
não se aplica nos termos previstos no Decreto Estadual nº 255, de 21/05/2003. 
2.2.2 – Nos termos do Convênio ICMS 26/03, quando se tratar de operação interna relativa à aquisição de 
bens, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas de preços já 
com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS. 
2.2.3 - Nos casos em que for aplicável a isenção do ICMS, o licitante deverá, obrigatoriamente, informar a 
respectiva alíquota via comunicação “CHAT”, caso seja o primeiro colocado, depois de encerrada a disputa 
de lances.  
2.2.4 - A isenção supracitada não se aplica a licitante vencedora, quando: 
a) A aquisição for efetuada com empresa cadastrada no SIMPLES/Nacional; 
b) A aquisição for efetuada com empresa sediada em outros estados; 
c) O objeto adjudicado for sujeito ao regime de substituição tributária, desde que efetuado com 
estabelecimento substituído. 
2.2.5 – Eventuais dúvidas quanto ao benefício citado podem ser dirimidas junto a qualquer das Gerências 
Regionais da Fazenda Estadual – GERG, da Diretoria de Administração Tributária – DIAT, da Secretaria de 
Estado da Fazenda ou, ainda, no site www.sef.sc.gov.br  
2.3 – Da Execução da Licitação 
O processamento da licitação pela Secretaria de Estado da Administração/Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços – será, na qualidade de interveniente promotora, destinando-se o objeto licitado a atender as 
necessidades Secretaria de Estado da Administração. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas 
neste Edital  
3.2 – Não será admitida a participação de: 
3.2.1 – Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
3.2.2 – Empresas em consórcio; 
3.2.3 – Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou cuja falência tenha sido declarada, que se 
encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação; 
3.2.4 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a 
penalidade; 
3.2.5 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
3.2.6 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 
3.3 – A participação na licitação implica, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital, 
automaticamente, na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus Anexos, a 
observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, não cabendo, portanto, 
posterior reclamação. 
 
4 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 
4.1 – Coordenar o processo licitatório; 
4.2 – Receber, examinar e encaminhar as impugnações devidamente instruídas à autoridade superior; 
4.3 – Receber, examinar e responder os questionamentos ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração; 
4.4 – Conduzir a sessão pública na internet; 
4.5 – Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
4.6 – Dirigir a etapa de lances; 
4.7 – Verificar e julgar as condições de habilitação; 
4.8 – Receber a documentação adicional quando necessário; 
4.9 – Receber, examinar e encaminhar o recurso devidamente instruído à autoridade superior para deliberação; 
4.10 – Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
4.11 – Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação e contratação; e 
4.12 – Conduzir os trabalhos da equipe de apoio.  
5 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

http://www.sef.sc.gov.br/
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5.1 – As pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao Sistema eletrônico, emitida pelo sistema de Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina da Secretaria de Estado da Administração. 
5.1.1 – Atribuição de chave de identificação e de senha, obtidas a partir da homologação do Cadastro Geral de 
Fornecedores, credenciará o interessado em participar do pregão eletrônico e o qualificará para fornecimento e 
envio de proposta eletrônica para o objeto correspondente ao grupo-classe indicado no Anexo I. 
5.1.2 – Caso não consiga visualizar o processo para envio de proposta eletrônica, o credenciado precisa 
solicitar qualificação ao grupo-classe correspondente junto ao Cadastro Geral de Fornecedores. 
5.2 – O procedimento para inscrição e alterações, no Cadastro Geral de Fornecedores, encontra-se disponível 
no site do Portal de Compras pelo endereço http://portaldecompras.sc.gov.br, clicando em seguida no link 
“Fornecedores”. 
5.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, 
correspondente ao seu grupo-classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores, para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 
devidamente justificada. 
5.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão promotor da 
licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema 
eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
5.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao Sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
5.5.1 – Para o correto funcionamento do Sistema recomendam-se os seguintes requisitos mínimos: 
a) Conexão de internet com velocidade nominal de 2MB ou superior; 
b) Navegador Internet Explorer 8, ou 9 com Modo de Compatibilidade ativado, com Javascript habilitado e 
POPUPS liberados (não bloqueados). 
 
6 – DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO 
6.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de acesso restrito e digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de preços, 
por meio do Sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos. 
6.1.1 – O sistema de licitações estará disponível no endereço http://portaldecompras.sc.gov.br/ ou http://e-
lic.ciasc.gov.br/, na área de acesso restrito. 
6.2 – Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
Sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no edital. 
6.2.1 – Quando a licitante for beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações, deverá manifestar em campo próprio do Sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento 
das exigências previstas na lei. 
6.2.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante 
às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria. 
6.2.3 – A 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. 
6.2.4 – A licitante não poderá identificar-se (nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, site da 
empresa, etc.) nesta proposta comercial, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.  
6.2.4.1 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importa na desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas no Edital. 
6.2.4.2 – Na proposta, caso seja solicitado marca deve-se informar: “Marca própria”. 
6.3 – Caberá à 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. 
6.4 – As licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do Sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 
6.5 – As licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.ciasc.gov.br/
http://e-lic.ciasc.gov.br/
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6.6 – O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de identificação e senha 
suspensas automaticamente. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
7.1 – Iniciada a sessão pública do pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo excepcional 
assim caracterizado pelo pregoeiro. 
7.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do pregão, o pregoeiro determinará nova data para 
continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes. 
7.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência 
administrativa para o bom andamento dos trabalhos.  
7.4 – No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
7.5 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na 
forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. 
 
8 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 
8.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes interessadas deverão encaminhar 
proposta e, se for o caso, o respectivo Anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
8.2 – Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
8.3 – As licitantes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletrônicas enviadas, 
com a indicação do dia e respectivo horário de registro.  
8.4 – A proposta entregue não poderá ter prazo de validade inferior a 60 dias, sendo este o prazo considerado 
em caso de omissão. 
8.5 – Sob pena de desclassificação, a proposta eletrônica deverá ser preenchida: 
a) A proposta de preços deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, em formulário específico, no qual a licitante deverá inserir as informações adicionais 
necessárias, esclarecendo-se que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a 
desclassificação da empresa no item. Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do 
sistema, basta que a empresa declare no citado campo: “Conforme edital”. É vedada a inclusão de qualquer 
símbolo, nome estranho ou papel timbrado que a identifique, sob pena de desclassificação. 
b) Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, considerando-se que 
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital; 
c) Na proposta, caso seja solicitado marca deve-se informar: “Marca própria”. 
8.5.1 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
8.5.2 – A proposta de preços com base nas especificações constantes deste edital, estará condicionada às 
informações cadastradas no Sistema de Cadastro Geral de Fornecedores, que contém, obrigatoriamente, a 
razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e endereço eletrônico (e-mail).  
8.6 – As licitantes deverão manter suas informações cadastrais atualizadas, junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens divulgadas via “CHAT” ou emitidas pelo Sistema junto ao seu endereço eletrônico (e-
mail). 
8.7 – Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e encargos 
sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas 
diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo. 
8.7.1 – A licitante vencedora do certame, quando houver Cotação de Proposta por Lote, deverá ajustar sua 
proposta no Sistema eletrônico, após a adjudicação, com os respectivos valores unitários readequados ao valor 
total representado pelo lance vencedor, no prazo de 1 dia útil, contado a partir da convocação do pregoeiro. 
8.8 Os valores de cotação serão mensal. No campo valor/preço unitário deverá ser preenchido com o valor 
mensal para a execução dos serviços por posto de trabalho. 
8.9 A(s) planilha(s) de custos e formação de preços, conforme o Termo de referência, somente para a licitante 
vencedora de cada item, objeto deste edital, a ser encaminhada, juntamente com os documentos da habilitação, 
no prazo de 01 dia útil, podendo ser prorrogado por igual período, devendo o preço global mensal do item, 
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corresponder ao preço global mensal apresentado no sistema eletrônico e PODENDO SER EFETUADO 
CORREÇÕES EM ATÉ 03 (TRÊS) VEZES.  
 
9 – DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES 
9.1 – A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública do pregão eletrônico momento o qual o 
Sistema disponibilizará campo próprio (CHAT) para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 
9.2 – O pregoeiro verificará propostas eletrônicas de preços apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
9.2.1 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.2.2 – O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance. 
9.3 – A partir do horário previsto no edital o pregoeiro dará início à fase competitiva (etapa da disputa) e o 
Sistema eletrônico emitirá aviso via CHAT.  
9.3.1 – O pregoeiro abrirá o item/lote quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente, 
por meio do Sistema eletrônico.  
9.3.2 – Será considerada como primeiro lance a proposta inicial apresentada. 
9.4 – As licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro, visualizando seu horário e 
valor no link “histórico de lances”. 
9.5 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos somente inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado pelo Sistema. 
9.5.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro. 
9.6 – Somente a licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, visualiza em 
tempo real o ícone “troféu”.  
9.7 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.7.1 – O Sistema não identificará os autores dos lances podendo visualizar valores e horários registrados no 
link “histórico de lances”.  
9.8 – O pregoeiro abrirá os itens/lotes para a recepção de lances, conforme estabelecido no edital.  
9.8.1 – Após aberto os itens/lotes da sessão pública para disputa, a recepção de lances terá duração mínima de 
5 (cinco) minutos, e será encerrada por decisão do pregoeiro. 
9.8.2 – O Sistema eletrônico emitirá aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual, será automaticamente encerrada 
a recepção de lances. 
9.8.3 – Depois de encerrados, automaticamente, os itens/lotes para a recepção de lances, por comando do 
pregoeiro, encerrar-se-á a fase competitiva (etapa da disputa) e o Sistema eletrônico emitirá aviso via CHAT 
iniciando as fases de negociação, aceitabilidade e habilitação. 
9.9 – O Sistema, automaticamente, verificará os requisitos para a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006. 
Na sequência o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.9.1 – Poderá o pregoeiro, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo Sistema eletrônico, contraproposta 
diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
bem como decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no edital. 
9.9.2 – A negociação será realizada por meio do Sistema de troca de mensagens (CHAT), podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
9.10 – Ocorrendo o empate será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
9.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas/lances apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e suas alterações; 
9.10.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) o Sistema aplicará automaticamente o benefício da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações, quando houver empresas dentro das condições previstas na lei; 
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b) o Sistema convocará automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
momento que abrirá campo para recepção de lances, para apresentar nova proposta inferior àquela considerada 
vencedora do certame (no prazo máximo de 3 (três) minutos sob pena de preclusão), situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, do caput 
do artigo 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º, do art. 44, desta Lei Complementar, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.11 – O disposto no subitem 9.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.12 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.10, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.13 – Sendo primeira colocada do item ou lote empresa que se enquadre na insenção de ICMS, prevista no 
convênio nº 26/03, esta deverá informar a respectiva alíquota, via comunicação “CHAT”, depois de 
encerrada a disputa de lances.  
9.14 – Após encerramento da sessão, quando houver cotação de proposta por lote, a licitante vencedora 
deverá, obrigatoriamente, detalhar, no Sistema eletrônico, sua proposta readequada, com os respectivos valores 
unitários, no prazo de 1 dia útil, contado da data de encerramento da sessão, objetivando a emissão do contrato, 
nota de empenho e do documento fiscal, observado o que consta no subitem 2.2. 
9.15 – Os licitantes que se utilizarem da base de cálculo do ICMS reduzida, deverão comprovar por meio de 
documento, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda nos termos do RICMS/SC, que fruem do Benefício 
Fiscal. 
9.16 - A alíquota do ICMS a ser aplicada será aquela fixada para as operações internas de origem, conforme 
disposto no art. 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal;  
9.17 - Eventuais dúvidas quanto ao benefício citado podem ser dirimidas junto a qualquer das Gerências 
Regionais da Fazenda Estadual – GERG, da Diretoria de Administração Tributária – DIAT, da Secretaria de 
Estado da Fazenda ou, ainda, no site www.sef.sc.gov.br  
9.18 – Iniciada a etapa de habilitação da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá atender as 
exigências de habilitação previstas no item 10 deste edital. 
9.19 – O Sistema anunciará a licitante vencedora após adjudicação, ou, quando houver recursos, após a 
homologação. 
9.20 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
ou lance que atenda o edital.  
 
10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
10.1 – Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF: 
10.1.1 – A habilitação dos licitantes será analisada por meio do Certificado de Cadastro de Fornecedores – 
CCF, emitido pela DGMS – Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da 
Administração, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitação, para verificação da regularidade nos 
documentos por ele abrangidos, devendo apresentar prazo de validade, no mínimo, até a data limite fixada para 
a abertura das propostas. 
10.1.2 – O CCF que apresentar Situação Cadastral com alguma restrição nos documentos por ele abrangidos, o 
pregoeiro ou equipe de apoio comunicará, por meio eletrônico, a obrigatoriedade do encaminhamento de 
documento hábil correspondente, no prazo de até 30 minutos. 
10.2 – Os documentos exigidos para habilitação e a planilha de formação de preços, que não estejam 
contemplados no CCF, deverão ser apresentados na CLC/UDESC, após convocação do pregoeiro no Sistema 
eletrônico via “CHAT”, em até 1 dia útil no endereço do item 18.2.1 deste Edital. 
10.2.1 – O pregoeiro ou equipe de apoio, verificará, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, a autenticidade dos documentos solicitados e enviados, constituindo meio legal de prova. 

http://www.sef.sc.gov.br/
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10.3 – Da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte:  
10.3.1 – O CCF das microempresas e empresas de pequeno porte que apresentar situação cadastral com 
alguma restrição nos documentos correspondentes a regularidade fiscal por ele abrangidos, o pregoeiro ou 
equipe de apoio comunicará por meio eletrônico, a obrigatoriedade do encaminhamento de documento hábil 
correspondente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
10.3.1.1 – A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restrição no 
Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, poderá ser comprovada, com o encaminhamento de 
documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
10.3.1.2 – O prazo para a regularização e envio da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, corresponderá de início o 
momento em que o proponente for considerado inabilitado do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública. 
10.3.1.3 – A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da 
microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis 
por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria 
(advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo facultada à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a 
licitação. 
10.4 – Os comprovantes de regularidade fiscal exigidos deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, até a 
data limite fixada para a abertura das propostas. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias da data da emissão. 
10.5 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
10.6 – Os documentos quando solicitados por meio eletrônico, poderão ser inseridos como Anexos no Sistema 
eletrônico ou pelo endereço informado pelo pregoeiro. 
10.7 – O pregoeiro fará, durante a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta on-line da existência 
de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 
(www.transparencia.gov.br);  
 
10.8 – Documentos adicionais 
10.8.1 – A empresa primeira classificada deverá apresentar ainda em até 01 dia útil na CLC/UDESC, podendo 
ser prorrogado por igual período, os seguintes documentos: 
10.8.1.1 – Qualificação Econômico-Financeiro demonstrada através de: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deverão estar devidamente 
datados e assinados pelo representante legal da empresa e por profissional da contabilidade legalmente 
habilitado, conforme Normas do Conselho de Contabilidade. Deverão ser acompanhadas em cópias 
autenticadas das folhas do Livro Diário, onde os mesmos se encontram transcritos e dos termos de abertura e 
encerramento do respectivo livro, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação dos documentos nesta licitação; 
a.1) As empresas constituídas no mesmo exercício social desta licitação deverão apresentar Balanço de 
Abertura, juntamente com as cópias autenticadas das folhas do Livro Diário, onde os mesmos se encontram 
transcritos e dos termos de abertura e encerramento do respectivo livro comprovadamente registrado no órgão 
legal. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida com a antecedência 
máxima de trinta dias da data limite fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso; 
c) para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentado certidão 
negativa para com o cartório/comarca que se encontrar instalada esta filial; 
d) a boa situação financeira da empresa licitante será aferida através da apuração do Índice de Liquidez Geral 
(ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), representado por: 
 

http://www.transparencia.gov.br/
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ILG = ativo circulante + realizável a LP 
           passivo circulante + exigível a LP 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou superior a 1,00 
(um). 
 
ISG=  Ativo Total 
          PC + ELP    
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo  
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou superior a 1,00 
(um). 
 
ILC=  AC 
          PC     
 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
 
Obs.: somente será considerada habilitada a licitante cujo fator resultar num valor igual ou superior a 1,00 
(um). 
 
d.1) todas participantes deverão apresentar os cálculos do Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência 
Geral (ISG) e Índice de Liquidez Corrente (ILC), com os respectivos resultados, os quais serão conferidos pela 
Comissão de Licitação.  
 
10.8.2 – Qualificação Técnica representada por: 
 

10.8.2.1 Certidão de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração – CRA da empresa, 

válida na data limite para entrega dos envelopes;  

10.8.2.2 Comprovação de que possui em seu quadro, no mínimo, um profissional com formação de 

nível superior em administração de empresas, legalmente habilitado e devidamente registrado junto 

ao Conselho Regional de Administração CRA – que será o responsável técnico pela execução dos 

serviços; 

10.8.3 Capacitação Operacional: Atestado(s) ou certidão (ões) da empresa proponente por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado (diversa da empresa proponente). Para este processo licitatório, as parcelas 

de maior relevância e valor significativo são: 

10.8.4  Vigilantes, com o mínimo 50% do quantitativo a ser licitado conforme Anexo II. 

10.8.5 O atestado de capacidade técnico deverá referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da empresa; 

10.8.6 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ao) estar devidamente registrado(s) no CRA, acompanhado de 

certidão de registro de comprovação de aptidão – RCA 

10.8.6.1 A empresa sediada fora do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar o(s) respectivo(s) atestado(s) 

vistado(s) pelo CRA de Santa Catarina e acompanhado(s) de Certidão de Registro de Comprovação de 

Aptidão; 

10.8.7 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) ser derivado(s) de serviço(s) de natureza contínua, não 

cabendo para tanto a soma de atestado(s) cuja a execução tenha sido feita em períodos distintos. 

10.9 Comprovante de que a licitante cumpre e segue as normas de segurança e medicina do trabalho, 

mediante apresentação do registro do SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho) na DRT do Ministério do Trabalho. 



 
 

                                                                                                        Página 10 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

10.10 Certidão de Débitos emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

10.11 Comprovação de que a licitante cumpre e segue o art. 607 da CLT, mediante a apresentação do 

comprovante de pagamento anual da contribuição sindical patronal e laboral. 

10.12 Alvará de autorização de funcionamento e Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de 

Polícia Federal para prestar serviços de vigilância no estado de Santa Catarina, mediante apresentação 

de Cópia do Diário Oficial da União, com validade em vigor, de acordo com a Portaria DG/DPF nº 

3.233, de 10 de dezembro de 2012, do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; 

10.13 Comprovante de comunicação de funcionamento, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do 

estado de Santa Catarina, de acordo com a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, Portaria DG/DPF Nº 

3.233, de 10 de dezembro de 2012, e regulamentação posterior, com validade em vigor. 

10.14 Declaração, assinada por quem de direito, que manterá preposto ou encarregado durante toda a 

execução do contrato em escritório situado na região de Florianópolis, com número de telefone em 

locais, que possibilitem o imediato atendimento das solicitações efetuadas pela contratante em relação à 

execução dos serviços contratados. 

10.15 d.1. Sendo declarada vencedora a licitante deverá comprovar, até 60 dias após o início da vigência do 

contrato, que possui sede, escritório ou filial na região de Florianópolis, com no mínimo 01 (uma) linha 

telefônica, fornecendo à fiscalização da UDESC os respectivos números, endereço e nome do represente 

legal local (com a comprovação através de contrato aluguel ou outro documento equivalente); 

10.16 Atestado de visita ao local do serviço fornecido pela Direção Administrativa ou outro servidor público 
da UDESC designado para tal OU declaração firmada pelo responsável da empresa, de que a licitante tem 
conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, assumindo a responsabilidade por eventuais 
constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica. A empresa 
interessada, deverá realizar agendamento da visita através do telefone (48) xxxxx-xxxxx, podendo a mesma ser 
realizada até a véspera de recebimento dos envelopes. Nesta visita prévia ao local do serviço, compete ao 
proponente efetuar minucioso estudo e verificação dos equipamentos instalados para a execução dos serviços, 
devendo antes de apresentar a proposta, indicar discrepâncias, omissões ou erros porventura observados, de 
forma a serem sanados quaisquer problemas que prejudiquem o correto desenvolvimento dos serviços. A 
omissão por parte do proponente implicará a aceitação da responsabilidade por eventuais necessidades de 
alterações de serviços que possam interferir nas demais instalações prediais. 
11 – JULGAMENTO 
11.1 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e 
procedimentos estabelecidos em conformidade com este edital, apresentar o “MENOR VALOR POR LOTE 
MENSAL”. 
11.2 – Se a licitante primeira classificada, após a fase de negociação, quando solicitado, não apresentar 
documento adicional e/ou amostra, e, quando apresentado, os mesmos não atenderem ao exigido no edital a 
licitante terá sua proposta desclassificada.  
11.3 – Se a licitante primeira classificada não apresentar a situação de habilitação regular, poderá ser 
convocada outra licitante.  
11.4 – No caso do subitem 11.2 e 11.3, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de 
sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para que seja obtido melhor preço. 
11.5 – Quando na especificação do objeto forem estabelecidas medidas aproximadas, no julgamento serão 
adotadas as variações admitidas pela ABNT, limitados à margem superior ou inferior de 10% (dez por cento). 
11.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação. 
11.7 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital. 
 
12 – DAS IMPUGNAÇÕES  
12.1 – Qualquer pessoa, até dois dias úteis a abertura da sessão, poderá impugnar o ato convocatório acessando 
os endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br ou e-lic.sc.gov.br, selecionando painel de controle 
botão Impugnações. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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12.2 – O fornecedor cadastrado e qualificado para fornecimento do objeto (grupo-classe) correspondente, 
poderá também realizar o acesso restrito com login e senha clicando diretamente no link do processo para 
impugnações, selecionando painel de controle botão Impugnações. 
12.3 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro da impugnação, 
inserir Anexos imediatamente antes de fechar a janela. 
12.3.1 – As impugnações registradas no Sistema, constituem meio legal de prova, desde que devidamente 
assinado, não sendo obrigatório o encaminhamento do original. 
12.4 – Caso efetuem impugnações sem o uso do Sistema, estas deverão estar dirigidas à autoridade superior, 
subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo proponente, 
sendo obrigatório protocolo no prazo legal. 
12.4.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não permitir a 
violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV, no endereço 
e horário constante no subitem 18.2.1. 
12.5 – Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 
 
13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1 – Após a fase de habilitação, encerrados os itens/lotes e declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar sua intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, de forma imediata e motivada, em campo 
próprio do Sistema, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.  
13.1.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
subitem 14.1, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 
13.1.2 – Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada no prazo de 30 (trinta) 
minutos, contado a partir do encerramento da fase de habilitação. 
13.2 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
13.3 – O Sistema permite, após salvar as informações iniciais e emitir o número de registro do recurso, inserir 
Anexos antes de fechar a janela.  
13.3.1 – Os recursos registrados no Sistema, constituem meio legal de prova, não sendo obrigatório o 
encaminhamento do original. 
13.4 – Caso efetuem recursos sem o uso do Sistema, estes deverão estar dirigidas à autoridade superior, 
subscritas por representante habilitado legalmente ou identificado no processo para responder pelo proponente, 
sendo obrigatório protocolo no prazo legal. 
13.4.1 – Deverão ser apresentados em envelope fechado (preferencialmente opaco), de forma a não permitir a 
violação de seu conteúdo, rubricados no fecho e identificados com etiqueta conforme o Anexo IV, no endereço 
e horário constante no subitem 18.2.1. 
13.5 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal. 
13.6 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
13.7 – No julgamento da habilitação e das propostas, 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 via CHAT e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
14.1 – A contratação será formalizada pelo órgão interessado, mediante Contrato, conforme modelo constante 
do Anexo IX deste pregão, correndo sobre sua responsabilidade todos os direitos e deveres decorrentes da 
execução contratual. 
14.2 – Da convocação para assinatura do Contrato e/ou Autorização de Fornecimento: 
14.2.1 – Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante vencedora 
será convocada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da convocação, para assinatura do 
Contrato e/ou  retirar a Autorização de Prestação de Serviços. 
14.2.1.1 – A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinatura do 
Contrato e/ou retirar a Autorização de Prestação de Serviços, desde que formulada no curso do prazo inicial e 
alegado justo motivo, condicionado o atendimento do requerido, à aceitação dos motivos pela contratante; 
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14.2.1.3 – Havendo recusa injustificada, por parte da licitante vencedora, para assinatura da Autorização de 
Fornecimento/Contrato, o órgão participante cominará multa à empresa no valor equivalente a 20% (vinte por 
cento), calculado sobre o valor estimado da contratação, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e neste edital. 
14.2.2 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, tiver a sua amostra ou 
prospecto desclassificados ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato e/ou 
retirar a Autorização de Fornecimento, poderá ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a 
ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, que será declarada a vencedora do certame, 
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
14.2.3 – É vedada a formalização de contratos de qualquer natureza, incluindo os relativos à concessão de 
serviços públicos e programas de apoio e linhas de crédito, pela Administração Pública estadual direta ou 
indireta, com as empresas inseridas no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em 
condições análogas à de escravo, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme o art. 2º da Lei nº 
16.493/2014. 
14.3 – Da rescisão contratual 
14.3.1 – A rescisão do Contrato de fornecimento poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
14.3.1.1 – Da rescisão contratual decorrerá o direito de a contratante, incondicionadamente, reter os créditos 
relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do 
avençado, além das demais sanções estabelecidas neste edital, no Contrato e em lei, para a plena indenização 
do erário. 
14.3.2 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Contratada são as previstas na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009 e neste edital. 
14.4 – Dos direitos da Administração 
Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma estabelecida 
no artigo 77, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
14.5 – Da execução do Contrato 
14.5.1 – São partes integrantes do Contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente edital de 
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela 
licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 
14.5.2 – Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de 
exclusiva responsabilidade da contratada. 
14.5.3 – São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela 
ajuizadas, relacionadas ao presente edital e à execução do Contrato. 
14.5.4 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante qualquer 
alteração que possa comprometer o objeto contratado. 
 
14.6 – Da alteração do Contrato 
15.6.1 – O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
14.6.1.1 – A contratada fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessário até 25% do valor 
atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 
14.7 – Da vigência do Contrato 
14.7.1 O prazo de vigência do Contrato é de sua assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários, de 
acordo com o Prejulgado do TCE-SC 0161, reformado pelo Tribunal Pleno em sessão de 15/04/2015, mediante 
a Decisão nº 0364/2015. O Contrato poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
14.8 – O presente contrato terá seus preços reajustados da seguinte forma: 
 I - os montantes "A" e "C" serão atualizados a partir da data estabelecida na convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho da categoria ou instrumento equivalente vigente à época da apresentação da proposta, de acordo com 
os índices neles estabelecidos; 
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II - o montante "B" será reajustado após cada 12 (doze) meses, tendo como marco inicial, a data-limite para 
apresentação da proposta no processo licitatório, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
calculado pelo Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística - IBGE ou o índice que vier substituí-lo; 
III - os tributos serão atualizados toda vez que houver alteração nos valores estabelecidos no contrato, 
aplicando-se sobre estes os mesmos índices constantes da proposta apresentada na licitação, exceto se alterados 
por lei. 
 
14.8.1 As repactuações e reajustes serão precedidos de solicitação da contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 
preços. Ainda, para repactuação, é necessária apresentação do novo acordo convenção ou dissidio coletivo que 
a fundamenta, conforme for a variação de custos. 
14.8.1.1 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. 
14.8.2 As repactuações e reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do 
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou o encerramento do contrato. 
14.8.3– O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
14.8.3.1 – O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de 
indenização. 
14.8.1 – A revisão dos preços poderá ser concedida, pela contratante, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d” 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a partir da análise e discussão de planilha de custos.  
14.8.2– O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
14.8.2.1 – O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de 
indenização. 
14.9 – Da execução do Contrato 
14.9.1 – São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente edital de 
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela 
licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação. 
14.9.2 – Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados, que resultarem em 
qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva 
responsabilidade da contratada. 
14.9.3 – São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela 
ajuizadas, relacionadas ao presente edital e à execução do Contrato. 
14.9.4 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente à contratante qualquer 
alteração que possa comprometer o objeto contratado. 
14.10 –  Da fiscalização do Contrato 
14.10.1 – A fiscalização, aceitação e rejeição do objeto adquirido, pelo órgão Contratante, deverá atender ao 
que se encontra definido no edital e seus anexos. 
15 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15.1 – O pagamento da presente licitação correrá a conta dos recursos consignados no orçamento do(a): 

Órgão/Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 11038 33.90.37 100 

 
16 – DO PAGAMENTO DAS DESPESAS  
16.1 – As despesas resultantes do presente pregão serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada 
pela empresa julgada vencedora, observado o que consta neste edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e 
condições de pagamento. 
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16.1.1 – Em sendo vencedora licitante catarinense, para a emissão da nota fiscal, será observado o valor cotado 
sem a incidência do ICMS. 
16.1.2 – Os preços serão reajustados após cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, tendo como marco 
inicial a data limite para apresentação da proposta no processo licitatório, pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou o índice que vier 
a substituí-lo, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
16.1.2.1 – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão 
de planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à (ao) 
CONTRATANTE, nos termos do art. 65, inc. II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
16.2 – O pagamento será: 
16.2.1 – Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do órgão, 
devendo constar também o número da licitação, e da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato. 
16.2.2 – Realizado por intermédio do Banco do Brasil, até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao 
fornecimento e/ou prestação dos serviços, contados da data de entrega e aceite, desde que comprovada a 
regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, com a apresentação dos os seguintes documentos: 
I – Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
II – Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 
III – Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa; 
V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
16.2.2.1 – A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do 
pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por 
inadimplemento. 
16.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou 
prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do 
preço. 
16.4 – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização 
monetária do preço. 
16.5 – A alíquota do ICMS a ser aplicada será considerada aquela fixada para as operações internas no estado 
de origem, conforme disposto no artigo 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal. 
16.6 – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa da 
Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso 
XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
17 – DAS SANÇÕES: 
17.1 – As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão 
sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no Edital, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no 
Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA RELATIVOS AO ANS, quais sejam: 
I – Advertência;  
II – Multa: 
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
III – Suspensão: 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 
5 anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:  
a) não celebrar o Contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal. 
17.2 – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada. 
17.3 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
17.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
17.5 – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1 – Pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados, até dois dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, nos 
endereços eletrônicos www.portaldecompras.sc.gov.br, quando optar por efetuar o download do edital como 
interessado ou e-lic.sc.gov.br, quando acessar o link do processo, selecionando painel de controle botão 
Fórum.  
18.2 – Cópias e vistas obedecerão aos seguintes procedimentos: 
18.2.1 – Cópia deste edital e seus anexos poderá ser obtida pelos interessados, no endereço eletrônico 
Fhttp://portaldecompras.sc.gov.br/, ou ainda na Coordenadoria de Licitações e Compras – CLC UDESC, no 
endereço Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, , Florianópolis/SC, e horário compreendido entre 13 às 
18 horas, mediante o pagamento das cópias. 
18.2.1.1 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
18.2.2 – A solicitação de vistas ao processo licitatório deverá ser requerida, por intermédio de petição escrita 
dirigida à autoridade competente por meio de e-mail: licitacao.reitoria@udesc.br ou no protocolo da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina.  
18.2.2.1 – A Administração comunicará à requerente, por e-mail, a data e horário agendado para realizar vistas 
ao processo licitatório. 
18.2.3 – Cópia do respectivo processo licitatório poderá ser obtida pelos interessados, mediante requerimento 
escrito dirigido à CLC UDESC, por meio de e-mail: licitacao.reitoria@udesc.br ou no protocolo da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
18.2.4 – O fornecimento das cópias requeridas está sujeito ao pagamento das cópias, no xerox da instituição. 
18.2.4.1 – A Administração se reserva o direito de fornecer as cópias requeridas no prazo de até dois dias úteis, 
após a comprovação do recolhimento do valor correspondente. 
18.3 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
18.4 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
18.5 – A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato que se fizerem necessários, por conveniência da 
contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sem direito a qualquer indenização. 
18.6 – Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital. 
18.7 – A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina poderá revogar o presente pregão por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
18.8 – O presente edital e seus anexos poderão ser alterados, pela Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de 
terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como 
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos 
Adicionais. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
mailto:licitacao.reitoria@udesc.br
mailto:licitacao.reitoria@udesc.br
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18.8.1 – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site  
http://portaldecompras.sc.gov.br/, e ainda, enviadas aos interessados registrados. 
18.9 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase da licitação. 
18.10 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital. 
 
 
 

Florianópolis-SC, 19 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcus Tomasi 
Reitor da Udesc 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE 
FORMA CONTINUADA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA 
A UDESC.  

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. Assegurar continuidade dos serviços de Vigilância Desarmada dos imóveis especificados no item 4.1, 

uma vez que se trata de serviços imprescindíveis ao exercício das atividades desenvolvidas nesta 
Universidade. 

2.2. A UDESC não possui, em seu Quadro de Pessoal, servidores para efetuar serviços de Vigilância 
Desarmada e a legislação prevê que poderão ser objeto de execução indireta as atividades de 
vigilância. 

2.3. Atender às necessidades dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, de forma 
a garantir a segurança das instalações citadas, não permitindo a depredação, violação, evasão, 
apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio, e assegurar a integridade 
física dos servidores, discentes e docentes que desempenham atividades, bem como dos que 
eventualmente transitam, nessas instalações, decorrente da ação de terceiros ou de pessoas da própria 
Instituição, a qualquer hora, no ambiente de trabalho. 

2.4. Os serviços em questão são comuns, pois são facilmente prestados por diversas empresas e permitem 
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, 
padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, correspondendo às exigências da Lei n° 
10.520/2002. 

2.5. A UDESC, perante a responsabilidade objetiva do Estado no que diz respeito à promoção do bem estar 
dos administrados e à preservação do meio ambiente de forma sistemática e contínua, implementa 
política de responsabilidade socioambiental que visa à melhoria da eficiência no uso racional dos 
recursos públicos e à inserção da variável socioambiental no seu ambiente de trabalho. Assim, este 
Termo de Referência está em sintonia com a Gestão Pública Sustentável. 

2.6. Visando à padronização dos serviços e ao melhor controle administrativo por parte da contratada, a 
Administração optou por realizar a licitação pelo menor valor por lote, conforme Anexo II. 

2.7. Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis e o 
atendimento adequado das necessidades da Administração. 

2.8. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação dos serviços em questão, 
será pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado certame 
licitatório, cujo fator preponderante certamente será a “Proposta mais vantajosa para a administração, 
qual seja, aquela que ofertar o menor preço e satisfazer todas as exigências do edital”. Assim, mediante 
tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela 
uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao preço 
ofertado pela empresa. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 
 

3.1. A categoria de profissional, que a contratada se obriga a apresentar para atender este Termo de 
Referência, tem a seguinte previsão na Classificação Brasileira de Ocupações: 

3.1.1. Vigilante (CBO nº 5173-30). 
3.2. Da comprovação da formação, experiência profissional e qualificação técnica: 

3.2.1. Para todas as funções exigidas deverão ser comprovadas:  
3.2.1.1. Nível de escolaridade conforme CCT – comprovação de formação escolar, com 

diploma ou certificado emitido por instituição legalmente credenciada no MEC.  
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3.2.1.2. Experiência profissional - será comprovada mediante apresentação da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou do Contrato de Trabalho ou, ainda, por certidão 
ou declaração do empregador. 

3.2.1.3. Curso de formação de vigilantes – será comprovado mediante a apresentação de 
Certificado e do Registro Técnico na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

3.2.2. A CONTRATANTE exigirá a documentação quando da apresentação do profissional para 
atendimento à solicitação de serviços. A documentação, depois de examinada, será devolvida 
à CONTRATADA, que manterá no registro cadastral. 

3.3. A prestação dos serviços de vigilância envolve a alocação, pela CONTRATADA, por meio dos Postos 
fixados pela Administração, de mão de obra capacitada para: 

3.3.1. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto de 
Vigilância, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 

3.3.2. Manter afixado no Posto de Vigilância, em local visível, o número do telefone da Delegacia 
de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da 
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades; 

3.3.3. Colaborar com as Polícias Civil e Militar de Santa Catarina e a Federal, nas ocorrências de 
ordem policial dentro das instalações da CONTRATANTE, facilitando, o melhor possível, a 
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 
acontecimento; 

3.3.4. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as 
medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como as que 
entenderem oportunas; 

3.3.5. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o Posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e 
suas imediações; 

3.3.6. Comunicar à área de segurança da Administração, todo acontecimento entendido como 
irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração; 

3.3.7. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada 
expediente de trabalho, feriados, recessos e finais de semana, anotando em documento próprio 
o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar; 

3.3.8. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 
estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela instalação; 

3.3.9. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto de Vigilância, comunicando o fato ao 
responsável pela instalação e à segurança da Administração, no caso de desobediência; 

3.3.10. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, que 
implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 

3.3.11. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 
servidores, de funcionários ou de terceiros; 

3.3.12. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Administração, 
verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários 
para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade; 

3.3.13. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, 
limpos e com aparência pessoal adequada; 

3.3.14. Não se afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir 
tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

3.3.15. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a frequência e a 
pontualidade de seu pessoal; 

3.3.16. Registrar e controlar as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus serviços; e, 
3.3.17. Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela Administração, com 

atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, 
dos servidores e das pessoas em geral. 

3.4. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada a partir da assinatura do 
Contrato e recebimento da Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA alocar a mão de obra nos 
respectivos locais e nos horários fixados pela UDESC, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados. 
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3.4.1. A UDESC poderá emitir ordens de serviço separadas, de acordo com as necessidades dos 
postos de trabalho em Centros de Ensino que estão em processo de finalização de obras; 

3.4.2. Inicialmente, o quantitativo do CERES e do CESFI já possuem a previsão de iniciar 
separadamente em virtude de Prédios em finalização de construção, com previsão de 
conclusão no segundo semestre de 2017. 

3.5. Os serviços de vigilância desarmada diurna e noturna serão executados ininterruptamente, de modo 
ostensivo e preventivo para guarda e proteção dos bens móveis e imóveis, de fiscalização, triagem, 
controle de acesso de pessoas, veículos, materiais, operação de sistemas de segurança e rondas nas 
áreas internas, externas e adjacentes, nos locais discriminados no subitem 4.1 deste Termo de 
Referência. 

3.6. Do salário base mensal dos profissionais e das convenções coletivas de trabalho: 
3.6.1. Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos 

estabelecidos em Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos 
aos quais as Empresas e os profissionais estejam vinculados. 

3.6.1.1. Para os serviços, objetos desta licitação, será definido pelo SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
CNPJ no 81.577.553/0001-03. 

3.7. Da requisição e da apresentação dos funcionários: 
3.7.1. A requisição inicial para a apresentação dos funcionários, após a assinatura do contrato, será 

realizada mediante Ordem de Serviço expedida pela UDESC. Conforme o caso, nas eventuais 
substituições, a requisição e apresentação desses funcionários deverá ser feita pelo fiscal do 
contrato do Centro de Ensino usuário do serviço. 

3.7.2. O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise 
curricular pela CONTRATADA. 

3.7.3. Aprovado o currículo, o funcionário será alocado pela CONTRATADA e dar-se-á início à 
contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços e 
de faturamento. 

3.7.4. No ato da apresentação, do funcionário ou do substituto, a Empresa deverá encaminhá-lo ao 
Fiscal do contrato, juntamente com Carta de Apresentação, acompanhada da seguinte 
documentação: Cópia da ficha funcional, contendo todos os dados do empregado; Cópia de 
comprovante de exame admissional; Cópia do Contrato de Trabalho; Cópia da Carteira de 
Trabalho (Folhas de identificação e de registro); Cópia de termo de recebimento de crachá e 
uniforme; Cópia do comprovante de depósito do vale transporte; e Cópia do comprovante de 
depósito do vale alimentação ou termo de recebimento de cartão alimentação com créditos.  

3.7.5. O funcionário deverá apresentar-se à fiscalização técnica, para início dos serviços, 
devidamente uniformizado e com crachá, após o recebimento dos benefícios de vale 
alimentação e vale transporte. 
 

3.8. Da substituição dos funcionários: 
3.8.1. A cada solicitação da CONTRATANTE, quando da necessidade de preenchimento de vagas, 

a CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-la, devendo, neste prazo, 
efetuar o levantamento dos novos funcionários. 

3.8.2. A CONTRATADA deverá substituir definitivamente, sempre que exigido pela 
CONTRATANTE e independentemente de justificativa, qualquer funcionário alocado no 
posto de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam considerados, pela 
CONTRATANTE, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Universidade 
ou ao interesse do serviço público.  

3.8.3. Os funcionários substituídos não poderão, em nenhuma hipótese, retornar às dependências da 
CONTRATANTE, para cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros 
profissionais. 

3.8.4. Na ausência do funcionário titular, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço ou outro 
motivo análogo, a CONTRATADA deverá efetuar a reposição da mão de obra, no prazo 
máximo de 1 (uma) hora, a contar da solicitação. 

3.8.5. Sempre que ocorrer substituição de funcionário, independente de motivo, o substituto deverá 
apresentar ao fiscal do contrato carta de apresentação. 



 
 

                                                                                                        Página 20 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

3.8.6. O funcionário substituto deverá apresentar-se devidamente uniformizado e portando crachá de 
identificação. 

3.8.7. Não será permitida a prorrogação da jornada de trabalho nem a substituição por trabalhadores 
free lancers, que não comprovem registro de efetivo no quadro funcional da 
CONTRATADA. 

3.8.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não solicitar a substituição do funcionário 
(cobertura) e, nessa hipótese, as horas serão deduzidas da fatura. 
 

3.9. Da jornada de trabalho: 
3.9.1. O horário base de prestação dos serviços do objeto deste Termo de Referência estão 

organizados em postos, conforme especificados e distribuídos no Anexo II desta licitação. 
3.9.2. Os horários de trabalho ficarão a critério da CONTRATANTE e poderão sofrer alterações de 

acordo com as necessidades da UDESC, que deverá comunicar à CONTRATADA, com 
antecedência, para que sejam tomadas as providências necessárias e deverá ser promovida 
adequação nos horários da prestação de serviços para atendimento da nova situação. 

3.9.3. Em nenhuma hipótese haverá pagamento pela CONTRATANTE de horas extras, nos termos 
da legislação vigente.  

3.9.4. Nas atividades definidas neste Termo a hora padrão estabelecida pelo órgão representativo ou 
normativo da categoria será reconhecida como hora cheia, ou seja, equivalente a 60 (sessenta) 
minutos. 

3.9.5. Deve a CONTRATADA, ainda, se for o caso, providenciar: 
3.9.5.1. A execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, 

se for necessário e a critério da CONTRATANTE, desde que comunicado previamente à 
CONTRATADA, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal 
estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida. 

3.9.6. O controle do cumprimento da carga horária estabelecida será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo ser comprovado preferencialmente por meio de controle 
eletrônico, cabendo ao seu Preposto o suprimento ou substituição de prestador de serviços, 
nas ocorrências de falta, interrupção no cumprimento da carga horária e de alguma requisição, 
independente de sua causa. 

3.10. Do fornecimento dos materiais e equipamentos: 
3.10.1. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos/materiais, conforme a descrição 

abaixo, de acordo com a necessidade, sendo os primeiros entregues, quando do início do 
Contrato, resguardado o direito da CONTRATANTE de exigir, a qualquer momento, a 
substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de uso: 

3.10.1.1. Livro de ocorrência; 
3.10.1.2. Cassetete; 
3.10.1.3. Porta cassetete; 
3.10.1.4. Apito; 
3.10.1.5. Cordão de apito; 
3.10.1.6. Lanternas a pilhas, com as respectivas pilhas. As lanternas devem ser substituídas em 

caso de defeito, e devem ser mantidas no posto pilhas, equivalentes ao dobro da carga 
necessária para o funcionamento das lanternas. 

3.10.1.7. Rádio comunicador; 
3.10.1.8. Colete fluorescente ou faixa fluorescente para colocação sobre o uniforme (para 

vigilância noturna); 
3.10.1.9. Caneta (bastão) ou similar que realize controle de ronda; 
3.10.1.10. Disponibilizar pontos de ronda obrigatória a ser estabelecido pela Administração 

Pública; 
3.10.1.11.  

3.11. Do fornecimento dos uniformes: 
3.11.1. A CONTRATADA deverá fornecer aos vigilantes, no início do Contrato e após, 

anualmente, uniformes necessários ao desempenho dos serviços, de acordo com o clima da 
região e com o disposto na respectiva negociação coletiva de trabalho da sua jurisdição. 
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3.11.2. A CONTRATADA deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou 
desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a 
UDESC ou para os funcionários. 

3.11.3. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários da CONTRATADA, mediante 
recibo em relação nominal, devidamente acompanhada do original para conferência, e deverá 
ser enviada ao responsável pela fiscalização do contrato da prestação dos serviços. 

3.11.4. A entrega dos uniformes deverá ser feita de uma única vez, devidamente separado por 
kits completos e pelo nome do funcionário. 

3.11.5. Os uniformes deverão ser confortáveis, dotados de acabamento perfeito, duráveis, 
feitos com materiais de alta qualidade e ajuste perfeito ao corpo do usuário. 

3.11.6. Efetuar a troca de uniforme, de qualquer peça, inclusive coturno, quando da 
numeração em desacordo. 

3.11.7. Não repassar aos funcionários, em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens 
de uniformes. 

3.11.8. A relação básica de uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA comporá a 
planilha de custos e formação de preços e deverá ser elaborada em conformidade com os 
seguintes itens: calças, camisas, par de sapatos, cinto de nylon, japona, par de meias, quepe, 
crachá de identificação. 

 
4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:     

 
 

4.1. Locais – Os serviços serão executados pelo(s) Contratado(s), nos seguintes endereços:  
4.1.1.  CAMPUS I – GRANDE FLORIANÓPOLIS: 
4.1.1.1. Reitoria:  

Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001. 
Servidão Caminho do Porto, s/n – Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88034-257 

4.1.1.2. MESC – Museu da Escola Catarinense 
Rua Saldanha Marinho, 196 – Centro - Florianópolis/SC - CEP 88010-450 

4.1.1.3. ESAG - Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas: 
Av. Madre Benvenuta, 2037, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001. 

4.1.1.4. CEART - Centro de Artes: 
Av. Madre Benvenuta, 1907, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88035-001. 

4.1.1.5. CEFID – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte: 
Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP 88080-350-001. 

4.1.1.6. FAED - Centro de Ciências da Educação:  
Av. Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi – Florianópolis, SC, CEP: 88.035-001. 
Rua Visconde de Ouro Preto, n. 457 – Centro - Florianópolis- SC, CEP: 88.035-001. 
 

4.1.2. CAMPUS II – NORTE CATARINENSE: 
4.1.2.1. CEPLAN – Centro de Educação do Planalto Norte  

Rua Augusto Klimmeck, 287 - Centro - São Bento do Sul/SC - CEP 89280-349 
Rua Luiz Fernando Hastreiter, 180 - Centenário -  São Bento do Sul/SC - CEP 89283-081 
 
 

4.1.3. CAMPUS V - VALE DO ITAJAÍ: 
4.1.3.1. CEAVI – Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí: 

Rua Dr. Getúlio Vargas, 2822, Bela Vista – Ibirama, SC, CEP: 89.140-000. 
4.1.3.2. CESFI - Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí: 

Av. Central, 413, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88330-668. 
Rua 500, 74 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP 88330-635 
Avenida José Borges Siqueira, s/n - Nova Esperança - Balneário Camboriú/SC – CEP 
88336-270 
 
 

4.1.4. CAMPUS VI - SUL CATARINENSE: 
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4.1.4.1. CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul: 
Rua Cel. Fernandes Martins, 270, Progresso, Laguna/SC, CEP 88790-000. 
 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

5.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos funcionários necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais, uniformes e equipamentos necessários, na qualidade e quantidade contratada. 

5.2. Selecionar e encaminhar à UDESC, após solicitação por meio de Ordem de Serviço, os profissionais 
necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação 
mínima definida neste Termo de Referência. 

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

5.4. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente. 

5.5. Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e 
perfeição. 

5.6. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da UDESC, prestando esclarecimentos sobre 
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 
observada em função da prestação dos serviços contratados, atendendo prontamente às reclamações 
formuladas. 

5.7. Notificar a CONTRATANTE, por escrito, sobre todas as ocorrências que possam vir a embaraçar os 
serviços contratados. 

5.8. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais que venham a ser causadas por seus 
funcionários ou Preposto à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua 
responsabilidade, não excluindo ou reduzindo esta à fiscalização ou o acompanhamento realizado pela 
UDESC, de acordo com o artigo 70, da Lei nº 8.666/1993. 

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a 
que está obrigada. 

5.10. Manter sede, filial ou escritório na região em que foi vencedora com 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. 

5.10.1. A CONTRATANTE deverá comprovar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a 
contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento da obrigação contida no subitem 
acima, após a informação da contratada do local estabelecido na região. 

5.10.2. O ambiente disponibilizado, (no mínimo uma sala), deverá conter, pelo menos, os 
seguintes recursos: 01 (um) telefone fixo; computador com acesso à internet, mesas e cadeiras 
suficientes para seus funcionários, cujo local deverá funcionar nos dias úteis, no horário 
comercial. 

5.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

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

5.13. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de 
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.  

5.14. Comunicar formalmente à Receita Federal do Brasil a assinatura do Contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 
18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês 
seguinte ao da contratação, conforme previsão do artigo 17, XII, artigo 30, §1º, II e do artigo 31, II, 
todos da LC 123, de 2006. 

5.14.1. Apresentar à CONTRATANTE comprovante de entrega e recebimento do referido 
comunicado à Receita Federal do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após a 
assinatura do contrato. 
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5.15. 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 artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.16. Fornecer todos os equipamentos/materiais e EPI´S necessários ao desenvolvimento das 
atividades dos Vigilantes, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

5.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. 
5.18. Manter todos os equipamentos/materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas; 

5.19. Identificar todos os equipamentos/utensílios de sua propriedade de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE; 

5.20. Implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos serviços, de forma a 
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo 
sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

5.21. Observar conduta adequada na utilização dos equipamentos/utensílios, objetivando a correta 
execução dos serviços; 

5.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as 
normas de segurança da CONTRATANTE; 

5.23. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus funcionários quando da execução dos serviços objeto deste termo de referência; 

5.24. Prestar esclarecimentos a UDESC, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços 
contratados. 

5.25. Selecionar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas 
portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, em especial no tocante à formação, 
capacitação e escolaridades exigidas na legislação específica, tendo nas funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

5.25.1. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações da 
UDESC; 

5.26. Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos 
funcionários, de recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, conforme previsto neste Termo de Referência. 

5.27. Cumprir as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de rescisão 
contratual e demais sanções previstas. 

5.28. Indicar, quando da assinatura do Contrato, mediante declaração em que deverá constar o nome 
completo, nº do CPF e da identidade, Preposto que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os 
assuntos previstos no instrumento contratual, de acordo com o artigo 68 da Lei nº 8.666/1993, sem que 
isso implique acréscimo nos preços contratados. 

5.28.1. O Preposto, uma vez indicado e aceito pela CONTRATANTE, deverá apresentar-se 
logo após a assinatura do Contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação e 
execução do mesmo. 

5.29. Instruir o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações dos Ficais do Contrato, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

5.30. Acompanhar a atuação do Preposto para que comande, coordene e controle a execução dos 
serviços contratados e mantenha permanente contato com o fiscal do Contrato, adotando as 
providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos funcionários. 

5.31. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Ficais do 
Contrato da UDESC e o Preposto da CONTRATADA de forma permanente (24 horas por dia). 

5.32. Instruir seus funcionários 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. 

5.33. Manter o funcionário nos horários predeterminados pela CONTRATANTE. 
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5.34. Fornecer uniformes e seus complementos aos seus funcionários, conforme estabelecido neste 
Termo e de acordo com o clima da região e com o disposto na respectiva negociação coletiva de 
trabalho. 

5.34.1. Os funcionários que irão efetuar cobertura deverão estar devidamente uniformizados e 
portar crachá de identificação. 

5.35. Disponibilizar número de telefone, exclusivo para atendimento aos funcionários terceirizados 
que prestam serviços na UDESC. 

5.36. Orientar o funcionário alocado no posto de trabalho a: 
5.36.1. Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários, 

durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos da atividade exercida no posto; 
5.36.2. Apresentar-se devidamente asseado, barbeado, com unhas e cabelos cortados, 

uniformizado, portando o crachá de identificação em lugar visível e sempre dentro dos 
padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 

5.37. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do Contrato, relação nominal constando nome completo, 
endereço residencial, telefone(s), CPF, PIS, função e nível de escolaridade dos funcionários colocados 
à disposição da CONTRATANTE, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência. 

5.38. Impedir que os funcionários que cometam faltas disciplinares, qualificadas de natureza grave, 
sejam mantidos ou retornem às instalações da CONTRATANTE. 

5.39. Manter em seu quadro, pessoal suficiente para garantir a continuidade da execução dos 
serviços contratados, inclusive nas situações de férias, licenças, faltas ao serviço, demissão e outros 
afastamentos, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior. 

5.39.1. Remunerar o profissional substituto com o salário devido do profissional substituído, 
recolhendo-se os encargos correspondentes previstos contratualmente. 

5.40. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, entendida como 
inadequada para a prestação dos serviços. 

5.41. Efetuar a fiscalização diária da frequência de ponto dos funcionários, a fim de comprovar o 
pleno atendimento da escala de serviço, controlando com rigor seus funcionários, repondo qualquer 
ausência por outro profissional de igual nível. 

5.42. Promover treinamento e reciclagem dos funcionários que prestam serviços para a UDESC, de 
acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. 

5.43. Fornecer aos seus funcionários no último dia útil do mês trabalhado, os benefícios de: vale-
transporte e vale alimentação, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo 
desempenho de suas atividades. 

5.43.1. Os benefícios deverão ser fornecidos em sua totalidade e proporcionalmente aos dias 
trabalhados. 

5.44. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da sua residência até as dependências da 
UDESC, e vice versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos, bem como 
nas situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário. 

5.45. Substituir, no prazo máximo de 1 (uma) horas, em caso de eventual ausência do colaborador 
terceirizado, tais como, faltas, férias e licenças ou demissão, de forma a evitar a interrupção dos 
serviços, o empregado, posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar o respectivo 
substituto ao Fiscal do Contrato. 

5.45.1. Não será permitido a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 
5.46. Responsabilizar-se pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais dos 

funcionários. 
5.47. Exercer, preferencialmente por meio do Sistema de Controle Eletrônico, a frequência, a 

assiduidade e a pontualidade de seus funcionários e apresentar relatórios mensais de frequência, 
abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura. 

5.47.1. Implantar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, após a assinatura do 
Contrato, o Sistema de Controle de frequência. 

5.48. Instruir seus funcionários, 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 inerente, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 
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5.48.1. Viabilizar o acesso de seus funcionários, 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; 

5.48.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 
funcionários; 

5.48.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus funcionários para a obtenção de extratos 
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente, por meio eletrônico, quando 
disponível. 

5.49. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da assinatura do Contrato, 
declarações emitidas pelos funcionários de que eles possuem o Cartão Cidadão expedido pela Caixa 
Econômica Federal. 

5.49.1. No caso de substituto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados 
da sua apresentação. 

5.50. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da assinatura do Contrato, 
declarações emitidas pelos funcionários de que eles possuem o acesso, 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. 

5.50.1. No caso de substituto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados 
da sua apresentação. 

5.51. Providenciar a substituição dos funcionários, por motivo de falta, férias, licença ou demissão, 
de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecida às disposições da legislação trabalhista vigente. 

5.52. Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 
5.53. Exercer vistoria em todas as áreas, nas dependências interna e externa, quando for o caso, com 

rondas de rotina programadas nas vias de acesso, garagem e pátios, adotando, em especial, os 
seguintes procedimentos: 

5.53.1. Acionar, de imediato, a Delegacia da Polícia da região, se necessário, pelo telefone; 
5.53.2. Preencher corretamente o livro de ocorrência, assinando-os ao término do turno; e, 
5.53.3. Efetuar vistoria em todo o ambiente do posto quando da troca de turno, acompanhado 

de seu substituto, comunicando-lhe todas as ocorrências, que deverão estar registradas em 
livro próprio de forma legível e de fácil leitura, bem como, entregar-lhe todo o material e as 
chaves, sob sua guarda. 

5.54. Deixar o posto somente após o encerramento de seu turno, salvo em situações de absoluta 
necessidade, após ter alertado a chefia da emergência. 

5.55. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer dispensa/substituição de funcionários. 
5.56. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus 

funcionários utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta do trabalhador, de 
modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no 
prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, demonstrando as comprovações 
respectivas. 

5.56.1. O período acima será o mesmo para as coberturas de funcionários. 
5.56.2. O primeiro pagamento dos salários citados poderá ser proporcional ao período 

efetivamente trabalhado. 
5.56.3. O pagamento mensal dos funcionários, deverá ser efetuado em agência situada na 

localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços. 
5.57. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus funcionários aos 

pagamentos das faturas pela CONTRATANTE. 
5.58. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

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

5.59. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham vitimar os seus funcionários em 
serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e 
demais exigências para o exercício das atividades. 

5.60. Fornecer, controlar e manter em seus arquivos, os livros de registros utilizados no serviço. 
5.61. Inspecionar os Postos, por meio do Fiscal da Empresa, obrigatoriamente, no mínimo 01 (uma) 

vez por semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) alternados.  
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5.62. Manter sob sua guarda cópias das chaves em claviculário, nos locais de vigilância, bem como 
conferir diariamente o mesmo.  

5.63. Comunicar imediatamente o desaparecimento ou extravio de qualquer chave ao responsável 
pela Administração dos Prédios, bem como problemas de fechadura, portas, maçanetas e afins.   

5.64. A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do 
Contrato, a reter, a qualquer tempo, a garantia que 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 

5.65. A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do 
Contrato, a realizar o desconto nas faturas e o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes 
não forem adimplidos. 

5.65.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 
CONTRATANTE (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. 

5.66. Na emissão das Notas Fiscais e DANFES deverá ser informado o número do empenho. 
5.67. Dispor e manter veículos e sistemas de comunicação eficiente, de forma a garantir o 

cumprimento dos prazos de atendimento. 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro 
dos prazos e condições estabelecidas no Contrato. 

6.2. Indicar os Postos onde os serviços serão executados. 
6.3. Disponibilizar à CONTRATADA, local adequado para instalação e permanência dos funcionários, 

com infraestrutura básica para administração, atendimento e vestiário, com a devida identificação do 
local. 

6.4. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como, os bens de sua propriedade que serão 
disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do estado de 
conservação. 

6.5. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 
6.6. Exercer a gestão e fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente designados 

para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com 
as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

6.7. Rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA em desacordo com as cláusulas contratuais, 
exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do 
contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, se devidamente justificados e aceitos pela 
UDESC. 

6.8. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, 
para a prestação do serviço. 

6.9. Solicitar o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou Preposto da CONTRATADA 
que não mereça confiança no trato dos serviços, que dificulte a supervisão e fiscalização e que adote 
postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas. O 
afastamento deve ser feito no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a contar da solicitação. 

6.10. Não permitir que os funcionários da CONTRATADA realizem horas extras. 
6.11. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

6.11.1. Exercer o poder de mando sobre os funcionários da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos Prepostos ou Responsáveis por ela indicados; 

6.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
6.11.3. 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;  
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6.11.4. 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. 

6.12. Impedir que terceiros executem o serviço objeto deste Termo de Referência. 
6.13. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA ou por seus Prepostos. 
6.14. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no curso da prestação do 

serviço, determinando o que for necessário à sua regularização.  
6.15. Exigir, mensalmente, todos os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, benefícios, 

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, conforme especificado neste Termo de Referência. 
6.16. Verificar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos neste Termo de 

Referência, solicitando à CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias; 
6.17. Efetuar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 

profissionais vinculados ao Contrato, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 
estes não forem adimplidos. 

6.18. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA. 
6.19. Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato. 
6.20. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 
6.21. Exigir garantia, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser 

renovada a cada prorrogação efetivada no Contrato, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 
com a previsão expressa no instrumento convocatório de que a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, por 
parte da CONTRATADA, 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 diretamente pela CONTRATANTE. 

6.22. Autorizar a devolução da Garantia à CONTRATADA, após o encerramento do Contrato, nas 
condições estabelecidas. 

6.23. Fornecer Atestados de Capacidade Técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações 
contratuais. 

6.24. Reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, nos termos do art. 31, da Lei 
8.212/93; no que couber, e, 

6.25. Comunicar ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal do Brasil e ao Ministério do 
Trabalho e Emprego qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias. 
 

7. DO ACOMPANHAMENTO E DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
13.8 O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços realizar-se-á por servidor(es), 

especialmente designado(s) para esse fim, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

13.9 Manter livro de ocorrências/registros de execução diariamente. 

13.10 A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 

que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

13.10.2 Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da 

qualidade demandada; 

13.10.3 Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 

13.10.4 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

13.10.5 A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

13.10.6 O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato; e 

13.10.7 A satisfação do público usuário. 

13.11 Aos Fiscais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos 

serviços, bem como dirimir quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, 

conforme prevê o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, e ainda as seguintes obrigações: 
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13.11.2 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

13.11.2.1 Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato Administrativo, contendo informações sobre os 

funcionários terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contrato, com os 

seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-

alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas e ocorrências. 

13.11.2.2 Analisar, por amostragem, as Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS.  

13.11.2.2.1 Conferir todas as anotações contidas na CTPS dos funcionários devem ser conferidas, a fim de 

verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela empresa 

e pelo empregado.  

13.11.2.2.2 Observar, com especial atenção, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a 

remuneração (corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de 

outras eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

13.11.2.3 Conferir se o número de terceirizados por função é igual ao previsto no Contrato 

Administrativo. 

13.11.2.4 Verificar se o salário recebido pelo funcionário, não é inferior ao previsto no Contrato 

Administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT.  

13.11.2.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas 

(por exemplo, se os funcionários têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

13.11.2.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja 

presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos funcionários. Tais condições obrigam a 

empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

13.11.2.7 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação, devidamente autenticada ou não, desde que acompanhadas dos originais:  

13.11.2.7.1 Relação dos funcionários, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

13.11.2.7.2 CTPS dos funcionários admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso, devidamente assinadas pela CONTRATADA; e  

13.11.2.7.3 Exames médicos admissionais dos funcionários da CONTRATADA que prestarão os serviços;  

13.11.2.8 Sempre que houver admissão de novos funcionários pela CONTRATADA, os documentos 

elencados no subitem 7.3.1.7, deverão ser apresentados. 

13.11.3 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

13.11.3.1 Reter a contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota 

fiscal/fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.  

13.11.3.2 Exigir a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, Estaduais e 

Municipais, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT. 

13.11.4 Fiscalização diária (técnica): 

13.11.4.1 Evitar ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As solicitações de 

serviços e eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos funcionários terceirizados devem ser 

dirigidas ao Preposto. 

13.11.4.2 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de 

folgas ou a compensação de jornada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador. 

13.11.4.3 Conferir por amostragem, diariamente, os funcionários terceirizados que estão prestando 

serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

13.11.5 Fiscalização especial (administrativa): 

13.11.5.1 Observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos funcionários devem ser 

obrigatoriamente concedidos pela CONTRATADA no dia e percentual previstos, devendo ser 
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verificada pelo Gestor do Contrato a necessidade de se proceder à repactuação do Contrato, inclusive 

quanto à necessidade de solicitação da CONTRATADA.  

13.11.5.2 Deverá se certificar de que a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de 

férias e licenças aos funcionários. 

13.11.5.3 Deverá se certificar de que a CONTRATADA respeita a estabilidade provisória de seus 

funcionários (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária). 

13.11.6 Fiscalização administrativa: 

13.11.6.1 Solicitar, por amostragem, aos funcionários da contratada, que verifiquem se as contribuições 

da previdência e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes.  

13.11.6.2 Solicitar, por amostragem, aos funcionários da contratada os extratos da conta do FGTS, 

devendo os mesmos ser entregues à fiscalização administrativa.  

13.11.6.3 As solicitações contidas nos subitens 7.3.5.1 e 7.3.5.2 têm por objetivo fazer com que todos os 

funcionários da contratada tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso 

signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, 

garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle;  

13.11.6.4 A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo 

Fiscal Administrativo, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos: 

13.11.6.4.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE, 

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomadora a CONTRATANTE, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) 

empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, 

cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s); 

13.11.6.4.2 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. 

13.11.7 Fiscalização Administrativa quando da extinção ou rescisão do Contrato: 

13.11.7.1 A CONTRATADA deverá entregar, até 10 (dez) dias consecutivos após o último mês de 

prestação dos serviços (extinção ou rescisão do Contrato), cópias autenticadas ou não, desde que 

acompanhadas dos originais, dos documentos abaixo relacionados: 

13.11.7.1.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

13.11.7.1.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões 

contratuais; 

13.11.7.1.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado 

dispensado; e 

13.11.7.1.4 Exames médicos demissionais dos funcionários dispensados. 

13.11.7.2 A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada no subitem 7.3.6.1, no prazo 

de 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) 

dias consecutivos, justificadamente. 

13.11.8 Providências em caso de indícios de irregularidade: 

13.11.8.1 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os 

Fiscais ou Gestores de Contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar 

ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

13.11.8.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os Fiscais ou Gestores de 

Contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério de 

Trabalho e Emprego. 

13.12 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 
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estabelecido no Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

13.13 O Fiscal da CONTRATADA deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

13.14 O Fiscal ou o Gestor do Contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

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

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

limites de alteração dos valores contratuais previstos no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
14 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
14.8 O prazo de vigência do Contrato é de sua assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários, de 

acordo com o Prejulgado do TCE-SC 0161, reformado pelo Tribunal Pleno em sessão de 15/04/2015, 
mediante a Decisão nº 0364/2015. 

14.9 O Contrato poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 

14.9.2 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
14.9.3 A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; 
14.9.4 O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; 
14.9.5 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

 
15 DO PAGAMENTO 

 
15.8 Os pagamentos serão adequados aos resultados efetivamente obtidos, com base no Acordo de Nível de 

Serviço - ANS, que tem por finalidade aferir os resultados produzidos na execução do Contrato, por 
meio da verificação da qualidade do serviço prestado, adequação de prazos, obrigações contratuais, 
materiais aplicados, dentre outros fatores previstos neste Termo de Referência. 

15.9 A CONTRATANTE deduzirá das faturas mensais o valor proporcional aos dias não trabalhados pelos 
funcionários da CONTRATADA, calculado sobre o valor total do respectivo posto de trabalho, caso a 
empresa não promova a substituição imediata. 

15.10 O primeiro faturamento, para fins de ajuste, deverá corresponder aos dias em que a Empresa prestou 
serviço, no mês da assinatura do Contrato, e os seguintes deverão ser faturados considerando o mês 
integral. 

15.11 A nota fiscal/fatura deverá ser entregue aos fiscais do Contrato dos Centros de Ensino/Reitoria, para fins 
de liquidação e pagamento. 

15.12 A CONTRATADA deverá apresentar até o quinto dia útil, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, 
em 2 (duas) vias, emitidas no mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

15.13 Recebida a nota fiscal/fatura e a documentação mencionada no subitem 9.8, o Fiscal Administrativo do 
Contrato deverá apor a data de recebimento e assiná-la. 

15.14 A CONTRATADA deverá discriminar no corpo da nota fiscal/fatura o endereço, a razão social, o 
CNPJ, o número do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto e 
número do Contrato e empenho, valores, glosas, em moeda corrente nacional e retenções tributárias, 
bem como o número do processo administrativo que originou a contratação conforme legislação 
vigente. 

15.15 A CONTRATADA deverá entregar, para pagamento, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes 
documentos:  

15.15.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

15.15.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

15.15.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  
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15.15.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

15.15.6 Planilha mensal de faturamento, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado, função 
exercida, dias efetivamente trabalhados e não trabalhados, férias, licenças, faltas, coberturas, salário, 
vale transporte e alimentação, glosas, valor mensal do posto, valor faturado, entre outros;  

15.15.7 Cópia de todos os relatórios da GFIP/SEFIP correspondente ao período da cobrança, referentes ao 
CNPJ da CONTRATADA, bem como, do respectivo Protocolo (Comprovante) de Envio de Arquivos 
(Conectividade Social). 

15.15.7.1 Deverão ser entregues cópias dos relatórios da GFIP/SEFIP de todos os colaboradores que 
prestaram serviços a CONTRATANTE no referido período. 

15.15.7.2 Deverá constar no relatório GFIP/SEFIP, especificamente no campo do Tomador/Obra: 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. 

15.15.8 Cópia do Relatório Analítico que compõe a Folha de Pagamento referente ao CNPJ da 
CONTRATADA, correspondente ao período da cobrança, onde constem todos os colaboradores da 
CONTRATADA, que prestaram serviços a CONTRATANTE no referido período, inclusive os 
volantes. 

15.15.9 Cópia dos cartões ponto (individual) referentes ao CNPJ da CONTRATADA, correspondente ao 
período da cobrança, com todos os colaboradores que prestaram serviços a CONTRATANTE no 
referido período, inclusive os volantes. 

15.15.10 Cópia da(s) Guia(s) de Recolhimento(s) do FGTS (GRF) do período da cobrança referentes ao 
CNPJ da CONTRATADA, com respectiva fotocópia do comprovante bancário de pagamento. 

15.15.10.1 Cópia da relação dos colaboradores componentes do(s) relatório(s) da(s) Guia(s) de 
Recolhimento(s) do FGTS (GRF) do período da cobrança referentes ao CNPJ da CONTRATADA, 
que prestaram serviços a CONTRATANTE no referido período, inclusive os volantes. 

15.15.11 Cópia da(s) Guia(s) de Previdência Social (GPS) do período da cobrança referentes ao CNPJ 
da CONTRATADA, com respectivo comprovante bancário de pagamento. 

15.15.11.1 Cópia da relação dos colaboradores a partir dos quais se gerou a(s) Guia(s) de Previdência 
Social (GPS) do período da cobrança, referentes ao CNPJ da CONTRATADA e que prestaram 
serviços a CONTRATANTE no referido período, inclusive os volantes.  

15.16 O atesto dos serviços efetivamente prestados deverá ser efetuado pelo fiscal do Contrato em até 10 (dez) 
dias úteis após a apresentação de todos os documentos de cobrança previstos, e ainda, a verificação dos 
mesmos. 

15.17 O prazo para pagamento da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato, não deverá 
ser superior a 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua apresentação. 

15.18 No caso de incorreção, inconsistências ou dúvidas nos documentos apresentados, e ainda se a nota 
fiscal/fatura apresentar erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, serão estes restituídos 
à CONTRATADA para as correções solicitadas, no prazo máximo de 3 (três) dias consecutivos, 
contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA. 

15.19 Na hipótese prevista no subitem 9.11 o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

15.20 A UDESC não responderá por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes em decorrência do subitem 9.11. 

15.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 
15.22 Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as 

alíquotas previstas para o objeto do Contrato. 
15.22.2 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à 

retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 
15.22.2.1 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, 
conforme determina o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

15.22.2.2 Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991;  

15.22.2.3 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 
116, de 31/07/2003, combinada com a legislação municipal sobre o tema. 
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15.23 O atraso no pagamento da nota fiscal/fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos funcionários nas 
datas regulamentares. 

15.24 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, os 
valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 
tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117 da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, 
alínea “c” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
16 DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS: 

 
16.8 O acordo de nível de serviço visa estabelecer critérios de aferição de resultados da contratação, 

definindo, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento desta 
contratação. 

16.9 A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do acordo de níveis de serviço, conforme indicadores 
constantes no Anexo I-A, sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas. 

16.10 A CONTRATANTE deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a 
sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 
desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

16.11 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade 
da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da 
CONTRATADA. 

16.12 É requisito básico que a CONTRATADA cumpra e respeite as obrigações trabalhistas conforme Lei 
vigente. 

16.13 O Acordo de Nível de Serviços é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o 
órgão CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
pagamento. 

16.14 A Contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme definição dos indicadores e 
descontos previstos neste Acordo. 

16.15 O não cumprimento reiterado deste Acordo poderá ensejar, além das penalidades previstas no Edital e 
Contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa e contraditório. 

16.16 Para aferição, o Fiscal do Contrato utilizará os indicadores, somando as infrações/descumprimentos e 
aplicando a graduação de pontos às mesmas. 

16.17 Verificado o não cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste Acordo, o Fiscal expedirá 
notificação à Contratada, com a aplicação das multas previstas no Anexo I-A. 

 
17 DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 

17.8 A aceitação do objeto ficará condicionada ao atendimento das exigências do edital quanto à execução 
dos serviços, cumprimento das cláusulas contratuais e demais obrigações. 

17.9 A metodologia de avaliação se dará por meio de gestão e fiscalização, a ser exercida por servidores 
especialmente designados pela Administração e, tratará de observar os seguintes aspectos: 

17.9.2  Resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com a verificação dos prazos de execução e da 
qualidade demandada; 

17.9.3  Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas; 
17.9.4  A qualidade e as quantidades dos recursos materiais utilizados; 
17.9.5  Adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e, 
17.9.6  O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. 

 
18 DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS:  

 



 
 

                                                                                                        Página 33 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

18.8 A planilha de custos e formação de preços visa identificar os elementos e os componentes da proposta 
de preços da licitante, possibilitando a verificação da exequibilidade da proposta, bem como servir de 
base para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato a ser celebrado. 

18.9 No caso desta contratação, a licitante deverá elaborar planilha de custos e formação de preços para cada 
posto indicado no Anexo II do Edital, conforme modelo Anexo I-B. 

18.9.2 A planilha de custos e formação de preços apresentada como modelo neste Termo de Referência é 
exemplificativa e não taxativa, podendo cada licitante elaborar sua própria Planilha, desde que dela 
constem todos os custos. 

18.9.3 A licitante poderá efetuar as adaptações necessárias na planilha, de acordo com as especificidades de 
cada posto/categoria profissional. 

18.10 Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com salários, contribuições sociais e 
trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas, 
lucro e demais insumos necessários à sua composição. 

18.11 Os custos referentes aos equipamentos/materiais constarão como item específico da planilha de 
composição dos custos e preços, que comporá o valor total (anual) da proposta da Empresa. 

18.12 O valor total (anual) dos equipamentos/materiais será dividido pelo número de meses da contratação 12 
(doze); e o resultado (1/12) será considerado o valor mensal do fornecimento, que será o valor máximo 
a ser desembolsado mensalmente pela CONTRATANTE para pagamento à CONTRATADA, em face 
do referido fornecimento. 

18.13 Juntamente com a proposta deverão ser apresentadas memórias de cálculo detalhadas que contenham a 
metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, 
insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de 
trabalho envolvido na contratação. 

18.14 As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas que 
regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com 
base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. 

18.14.2 A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, exigida no subitem 
anterior, quando inviabilizar ou dificultar a análise das planilhas por parte da UDESC, poderá acarretar 
a desclassificação da proposta da licitante. 

18.15 Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios das categorias (vale-refeição e outros 
concedidos), não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho dos 
sindicatos aos quais as empresas e os profissionais estejam vinculados. 

18.15.2 O vale-transporte deverá ser fornecido pela CONTRATADA, de acordo com o Decreto nº 95.247, de 
17/11/1987, compreendendo o itinerário da Residência x Local de Trabalho x Residência, para cada 
funcionário. 

18.16 Quando a lei, o normativo ou a convenção coletiva de trabalho indicados neste Termo de Referência 
forem silentes a respeito da concessão do vale alimentação, assistência médica e odontológica e outros, 
ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor 
referente a esses benefícios, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios/memórias de 
cálculo que serviram de base para a definição desses valores em sua planilha. 

18.17 Não há previsão de horas extras para quaisquer dos postos previstos neste Termo de Referência. 
18.18 O custo de fornecimento dos uniformes deverá ser registrado pela Empresa em campo próprio da 

planilha de custos e formação de preços, e será pago à CONTRATADA juntamente com os demais 
valores relativos à prestação dos serviços, na razão de 1/12 do custo total anual indicado na planilha. 

18.19 Deverão ser observados os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas 
aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigentes relativos ao recolhimento dos 
encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, 
FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros). 

18.19.2 Quando da definição do percentual do seguro acidente de trabalho – SAT, as licitantes deverão 
observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras, que porventura tenham sido editadas até o 
momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o fator acidentário de prevenção – FAP, 
definido pelo Ministério da Previdência Social, de acordo com o seu CNPJ. 

18.20 No preenchimento do item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da planilha de custos e formação de 
preços, a licitante deverá considerar o valor de seu FAP, o qual será comprovado no envio de sua 
proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação do certificado do FAPWEB ou outro 
documento apto a fazê-lo. 
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18.21 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está 
submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, 
conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU Plenário n.º 2.647/2009). 

18.21.2 Havendo dúvida quanto à regularidade da opção pelo Simples Nacional feita pela Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, o pregoeiro representará junto ao órgão competente solicitando 
manifestação quanto à ocorrência ou não de hipótese de vedação, nos termos do caput do art. 17 da Lei 
Complementar nº 123/2006, para que, se for o caso, seja feita a exclusão e adotadas as medidas dela 
decorrentes. 

18.22 Concluída a fase de lances do Pregão, a Empresa classificada em 1º (primeiro) lugar deverá apresentar 
planilhas de custos e formação de preços ajustadas ao valor do lance vencedor. 

18.22.2 O ajuste da proposta não poderá implicar no aumento do seu valor global. 
18.23 Por ocasião da análise das planilhas apresentadas, a UDESC poderá solicitar à licitante a apresentação 

de informações/esclarecimentos, documentos e/ou quaisquer outros elementos tidos como necessários 
para certificação dos preços componentes das planilhas. 

18.23.2 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, para 
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes 
procedimentos: 

18.23.2.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

18.23.2.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 
coletivos de trabalho;  

18.23.2.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao 
Ministério da Previdência Social; 

18.23.2.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
18.23.2.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
18.23.2.6 Verificação de outros Contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada; 
18.23.2.7 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de 

suprimentos, supermercados e fabricantes; 
18.23.2.8 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
18.23.2.9 Estudos setoriais; 
18.23.2.10 Consultas às Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;  
18.23.2.11 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a prestação dos serviços; e 
18.23.2.12 Considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar procedimentos 

complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros 
documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da 
LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007; e 

18.23.2.13 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  
18.24 A licitante, se contratada, arcará com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do, art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.24.2 O disposto no subitem acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de 
vale transporte. 

18.25 Na formação de preços não poderá ser apresentado gastos com os tributos IRPJ e CSLL (acórdão 
950/2007 do TCU), e reciclagem/treinamento e reserva técnica (acórdão TCU 1.696/2010). 

18.26 A Planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria Planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 

 
19 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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19.8 Certidão de registro e regularidade no Conselho Regional de Administração – CRA da empresa, válida 

na data limite para entrega dos envelopes; 

19.8.2 Comprovação de que possui em seu quadro, no mínimo, um profissional com formação de nível 

superior em administração de empresas, legalmente habilitado e devidamente registrado junto ao 

Conselho Regional de Administração CRA – que será o responsável técnico pela execução dos 

serviços; 

19.9 Capacitação Operacional: Atestado(s) ou certidão (ões) da empresa proponente por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto desta Licitação, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado (diversa da empresa proponente). Para este processo licitatório, as parcelas de 

maior relevância e valor significativo são: 

19.9.2  Vigilantes, com o mínimo 50% do quantitativo a ser licitado conforme Anexo II. 

19.9.3 O atestado de capacidade técnico deverá referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da empresa; 

19.9.4 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ao) estar devidamente registrado(s) no CRA, acompanhado de 

certidão de registro de comprovação de aptidão – RCA 

19.9.4.1 A empresa sediada fora do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar o(s) respectivo(s) atestado(s) 

vistado(s) pelo CRA de Santa Catarina e acompanhado(s) de Certidão de Registro de Comprovação de 

Aptidão; 

19.9.5 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) ser derivado(s) de serviço(s) de natureza contínua, não 

cabendo para tanto a soma de atestado(s) cuja a execução tenha sido feita em períodos distintos. 

19.10 Comprovante de que a licitante cumpre e segue as normas de segurança e medicina do trabalho, 

mediante apresentação do registro do SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho) na DRT do Ministério do Trabalho. 

19.11 Certidão de Débitos emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

19.12 Comprovação de que a licitante cumpre e segue o art. 607 da CLT, mediante a apresentação do 

comprovante de pagamento anual da contribuição sindical patronal e laboral. 

19.13 Alvará de autorização de funcionamento e Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de 

Polícia Federal para prestar serviços de vigilância no estado de Santa Catarina, mediante apresentação 

de Cópia do Diário Oficial da União, com validade em vigor, de acordo com a Portaria DG/DPF nº 

3.233, de 10 de dezembro de 2012, do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; 

19.14 Comprovante de comunicação de funcionamento, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do 

estado de Santa Catarina, de acordo com a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, Portaria DG/DPF Nº 

3.233, de 10 de dezembro de 2012, e regulamentação posterior, com validade em vigor. 

19.15 Declaração, assinada por quem de direito, que manterá preposto ou encarregado durante toda a 

execução do contrato em escritório situado na região de Florianópolis, com número de telefone em 

locais, que possibilitem o imediato atendimento das solicitações efetuadas pela contratante em relação à 

execução dos serviços contratados. 

19.16 d.1. Sendo declarada vencedora a licitante deverá comprovar, até 60 dias após o início da vigência do 

contrato, que possui sede, escritório ou filial na região de Florianópolis, com no mínimo 01 (uma) linha 

telefônica, fornecendo à fiscalização da UDESC os respectivos números, endereço e nome do represente 

legal local (com a comprovação através de contrato aluguel ou outro documento equivalente); 

19.17 Atestado de visita ao local do serviço fornecido pela Direção Administrativa ou outro servidor público 

da UDESC designado para tal OU declaração firmada pelo responsável da empresa, de que a licitante 

tem conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto, assumindo a responsabilidade por 

eventuais constatações posteriores que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita 

técnica. A empresa interessada, deverá realizar agendamento da visita através do telefone (48) xxxxx-

xxxxx, podendo a mesma ser realizada até a véspera de recebimento dos envelopes. Nesta visita prévia 

ao local do serviço, compete ao proponente efetuar minucioso estudo e verificação dos equipamentos 
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instalados para a execução dos serviços, devendo antes de apresentar a proposta, indicar discrepâncias, 

omissões ou erros porventura observados, de forma a serem sanados quaisquer problemas que 

prejudiquem o correto desenvolvimento dos serviços. A omissão por parte do proponente implicará a 

aceitação da responsabilidade por eventuais necessidades de alterações de serviços que possam interferir 

nas demais instalações prediais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I-A – Acordo de NíveL de Serviço - ANS e Metodologia de Avaliação 
O Acordo de Nível de Serviços é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão 
contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os 
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. 
A Contratada obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme definição dos indicadores e descontos 
previstos neste Acordo. 
O não cumprimento reiterado deste Acordo poderá ensejar, além das penalidades previstas no Edital e 
Contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa e contraditório. 
A aferição dos serviços será realizada sempre até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, sob a responsabilidade do Fiscal do Contrato. 
Verificado o não cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste Acordo, o Fiscal determinará a 
adequação do pagamento à Contratada, aplicados os descontos previstos. 
Não será necessário a abertura de processo administrativo para adequação do pagamento. 
Além da adequação dos descontos previstos neste Acordo, poderão ser aplicadas, independentemente, as 
demais penalidades previstas no Edital e Contrato, tais como multa, impedimento de licitar e contratar entre 
outros, garantidos a ampla defesa e contraditório. 

 

Cumprimento de obrigações contratuais 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir a segurança patrimonial e pessoal nas 
dependências da UDESC. 
 

 
Meta a cumprir 

 
Obrigações contratuais cumpridas. 
 

 
Instrumento de medição 

 
Avaliação direta do Fiscal por meio de notificação 
escrita. 
 

 
Forma de acompanhamento 

 
Vistoria nos Postos de Serviços. 
 

 
Periodicidade 

 
Diária. 
 

 
Mecanismo de Cálculo 

 
Soma dos percentuais relativos aos graus das 
penalidades notificadas (Tabela 1). 
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Início da Vigência 

 
Data da assinatura do contrato e emissão da Ordem de 
Serviço. 
 

 
Sanções 

 

 Multa conforme a soma dos percentuais 
relativos aos graus das penalidades notificadas 
no mesmo mês, até o limite de 20%. 

 A reincidência de multa no percentual de 20% 
do valor da fatura mensal na mesma vigência 
do contrato implicará sua rescisão, sem 
prejuízo de outras multas previstas no Edital, 
no Contrato e na Legislação. 
 

 
Observações 

 
Na notificação deverá constar o nº do item do indicador 
de avaliação infringido (Tabela 02) e a assinatura do 
supervisor da empresa. 
 

 

Tabela 01 

GRAU PENALIDADE – DESCONTO SOBRE A FATURA MENSAL 

01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 

06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 02 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE AVALIAÇÃO GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

06 

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais, por dia; 

05 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, 
mal apresentado ou sem crachá de identificação, por empregado e por ocorrência; 

01 

05 Recusar-se a executar serviços determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

06 Deixar de zelar pelas instalações da UDESC, por posto e por dia; 03 

07 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, por empregado e por dia; 

01 

08 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do Órgão 
fiscalizador, por ocorrência; 

02 

09 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades, por funcionário e por dia; 

01 

10 Deixar de entregar os salários, vales transporte ou alimentação nas datas avençadas, 
por ocorrência e por dia; 

01 

11 Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia; 04 

12 Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em 
Lei ou convenção, aos seus funcionários e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 
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13 Deixar de fornecer os uniformes e seus complementos, para cada categoria, 
conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho, por funcionário e por 
ocorrência; 

02 

14 Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem 
assim quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução deste 
contrato, por dia e por ocorrência; 

05 

15 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, por item e por ocorrência; 

01 

16 Deixar de 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. 

02 

 



 
 

                                                                                                        Página 39 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

 
ANEXO I-B – Modelo planilha Composição de custos e formação de preços 

 

 Nº do Processo  

 Licitação nº  

 
Dia ___/____/_____ às ____:____ horas 
 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa 
em dissídio coletivo 

 

D Número de meses de execução contratual  

  
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 

Tipo de serviço Unidade de 
medida 

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

   

   

   

   

 
Mão de obra 

 
Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
 
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de Periculosidade   

C Adicional de Insalubridade   

D Adicional Noturno   

E Hora Noturna Adicional   

F Adicional de Hora Extra   

G Outros (especificar)  

Valor Total da Remuneração R$ 

 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar)  
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Valor Total de Benefícios mensais e diários R$  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 
 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos Valor (R$)  

A Uniformes - Vide complemento   

B Materiais - Vide complemento   

C Equipamentos-    

D Outros (especificar)   

Valor Total de Insumos Diversos R$  

Nota: Valores mensais por empregado.  
 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS e outras contribuições:  

4.1 
Encargos previdenciários, FGTS e outras 
contribuições 

Percentual(%) 
Valor (R$) 

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário Educação    

F FGTS    

G Seguro acidente de trabalho    

H SEBRAE    

TOTAL  R$  

 
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário 

4.2 13º (décimo terceiro) salário Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) salário  

Subtotal  

B   

TOTAL  

 
Submódulo 4.3 – Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento Maternidade  

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento 
Maternidade 

 

TOTAL  

 
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado  

C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio 
indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre aviso prévio 
trabalhado  

TOTAL  
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Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença   

C Licença paternidade  

D Ausências legais   

E Ausência por acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

Subtotal  

G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional ausente  

 

TOTAL  

 
Quadro – Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas 

4 Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   

4.2 13º (décimo terceiro) Salário   

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 Outros (especificar)  

TOTAL  

 
Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro (por empregado) 

 5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos    

B Lucro   

C Tributos   

 C1. Tributos Federais (especificar)    

 C2. Tributos Estaduais (especificar)   

 C3. Tributos Municipais (especificar)   

TOTAL   

 
Quadro-Resumo do custo por empregado 

 

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado)  

(R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos 
e outros) 

 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A + B + C + D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

Valor total por empregado  

 
Quadro-Resumo do valor mensal dos serviços 

 

Tipo de serviço 
 
 

(A) 

Valor 
proposto por 
funcionário 

(B) 

Qtde. de 
funcionário
s por posto 

(C) 

Valor 
proposto 
por posto 
(D) = (B x 

C) 

Qtde. de 
postos 

 
(E) 

Valor total do 
serviço 

 
(F) = (D x E) 

I – Vigilante - R$  R$  R$ 



 
 

                                                                                                        Página 42 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

Diurno 

II – Vigilante - 
Noturno 

R$  R$  R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS ( I + II )  

 
Quadro demonstrativo do valor global da proposta 

 

 Valor Global da Proposta  

 Descrição Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida*  

B Valor mensal do serviço  

C Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo 
número de meses do contrato) 

 

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE UNIFORMES E RESPECTIVOS 

QUANTITATIVOS  
      

  

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS UNIFORMES 
UNIDA

DE 

 
QTD

E 
 

PREÇO 
UNITÁRI

O  

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

 

1 
CALÇA SOCIAL EM OXFORD, OU SIMILAR 
 

unidade 
02 

  
 

2 
CAMISA MANGA LONGA 
 

unidade 
 02 

  
 

3 CAMISA MANGA CURTA Unidade 02    

4 GRAVATA Unidade 01    

5 
PAR DE SAPATOS 
 

unidade  01   
 

6 
CINTO COURO ECOLÓGICO, CORINO OU 
SIMILAR 
 

unidade  01   
 

7 
JAQUETA EM NYLON, ACOLCHOADA, OU 
SIMILAR 
 

unidade 
 01 

  
 

8 
PAR DE MEIAS 
 

unidade 
02 

  
 

9 
BONÉ 
 

unidade 
02 

  
 

10 
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO 
 

unidade 
01 

  
 

 
 

TOTAL GERAL 
 

 
  

 

 
 

TOTAL POR FUNCIONÁRIO 
 

 
  

 

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E  
RESPECTIVOS QUANTITATIVOS – ORÇAMENTO ESTIMADO 

      
  

ITE
M 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO/MATERIAL 
UNIDA

DE 

 
QTD

E 
 

PREÇO 
UNITÁRI

O  

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

 

1 Livro de ocorrência. unidade 01    

2 Cassetete. unidade 01    

3 Porta cassetete. unidade 01    

4 Apito. unidade 01    

5 Cordão de apito. unidade 01    

6 Lanternas a pilhas, com as respectivas pilhas/bateria. unidade 01    

7 Rádio comunicador unidade 01    

8 
Colete fluorescente ou faixa fluorescente para colocação 
sobre o uniforme (para vigilância noturna) 

unidade 01 
  

 

9 Caneta (bastão) ou similar que realize controle de ronda unidade 01    
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 TOTAL GERAL        

 TOTAL POR FUNCIONÁRIO        

 
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

Cálculos do módulo 2 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Auxílio Transporte alimentação 
(Vales, cesta básica etc.) 

      

Assistência médica e familiar       

Seguro de vida, invalidez e funeral       

Outros (especificar)       

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 3 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Uniformes    

Materiais    

Equipamentos    

Outros (especificar)       

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 4: submódulo 4.1 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

INSS       

SESI ou SESC       

SENAI ou SENAC       

INCRA       

Salário Educação       

FGTS       

Seguro acidente do trabalho       

SEBRAE       

TOTAL       

    

Cálculos do módulo 4: submódulo 4.2 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

13º Salário       



 
 

                                                                                                        Página 45 de 61                                                                                      PE_0002/2017 

Adicional de Férias       

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 4: submódulo 4.3 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Afastamento maternidade       

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 4: submódulo 4.4 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Aviso prévio indenizado       

Incidência do submódulo 4.1 sobre 
aviso prévio indenizado 

      

Multa do FGTS do aviso prévio 
indenizado 

      

Aviso prévio trabalhado       

Incidência do submódulo 4.1 sobre 
aviso prévio trabalhado 

      

Multa do FGTS do aviso prévio 
trabalhado 

      

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 4: submódulo 4.5 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Férias       

Ausência por doença       

Licença paternidade       

Ausências legais       

Ausência por Acidente de trabalho       

Outros (especificar)       

        

TOTAL       
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Cálculos do módulo 4: Resumo 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

13º salário + Adicional de férias       

Encargos previdenciários e FGTS       

Afastamento maternidade       

Custo de rescisão       

Custo de reposição do profissional 
ausente 

      

Outros (especificar)       

        

TOTAL       

    Cálculos do módulo 5 

ITEM % MEMÓRIA DE 
CÁLCULO 

FUNDAMENTO 

Custos indiretos       

Tributos       

B1. Tributos Federais (especificar)       

B2.Tributos Estaduais 
(especificar) 

      

B3.Tributos Municipais 
(especificar) 

      

B4. Outros tributos (especificar)       

Lucro       

TOTAL       
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ANEXO II 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA  

 

 
 
1 – Sob pena de desclassificação, deverá ser preenchido para cada item do objeto cotado, no campo 
correspondente: 
 
a) Preço unitário da diária, expresso em reais; 
b) Marca e Modelo.  
 
*Esta imagem (.jpeg) é meramente ilustrativa e poderá não contemplar todas as atualizações que possam ser 
implementadas no Sistema (updates), como layouts e campos informativos. 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
 

 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS – CLC PROAD 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ: 
FONE / E-MAIL  
ENVELOPE E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0002/2017 
 

RECIBO DE DOCUMENTOS 
 
Declaro que recebi no protocolo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, sito à Av 
Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi –Florianópolis/SC, o envelope contendo Documentos Adicionais e 
Amostras, para serem anexados ao pregão eletrônico nº 0002/2017, da empresa: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações:  
1) Deverá ser anexado na parte externa do envelope/embalagem; 
2) Não pode conter rasuras; 
3) Válido somente com carimbo e visto do Protocolo. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 
 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA PARA CONTRATAÇÃO 
 
 
Razão Social/Nome: 
Endereço: 
Município: 
Estado: 
CEP: 
CNPJ/CPF/MF: 
Telefone: (  )              
Fac-simile: (  ) 
E-Mail:  
Banco: 
Agência: 
Conta: 
 
Representante legal/Nome: 
CPF: 
Documento de identidade: 
Cargo/Função na empresa: 
Telefone: (  )             Celular: (  ) 
Fac-simile: (  )  
 
Local e data, ................... 
 
 

NOME, CARGO E ASSINATURA  
DO REPRESENTANTE DA EMPRESA  
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ANEXO VI 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  nnºº  00000022//22001177  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
........................ QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR 
INTERMÉDIO DA .................. E A EMPRESA 
...............  

 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da(o) 
...............................(órgão contratante) ........................., com sede na rua 
...................................................................., inscrito no CNPJ sob o nº ......................, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu ......................, senhor ......................................., portador do 
CPF nº ....................., e de outro lado a empresa, .........................., estabelecida na ..................................., 
inscrita no CNPJ sob o nº ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por seu .................., senhor ......................, portador do CPF nº ........................., firmam o presente instrumento 
de Contrato, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho 
de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações posteriores, e 
demais normas legais federais e estaduais vigentes 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução 
Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento global com as características constantes da proposta 
julgada vencedora do pregão eletrônico nº 0002/2017 e seus Anexos, para atender as necessidades da 
CONTRATANTE, conforme tabela em Anexo. 
 
§ 1º – A qualidade e especificações dos serviços deverá atender à legislação especial federal, estadual e/ou 
municipal aplicáveis. 
§ 2º – O início da prestação de serviços dar-se-á no prazo máximo de até ..... (......) dias, contados da data da 
emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual prazo mediante justificativa aceita pela 
Contratante.  
§ 3º – A prestação de serviços será realizada de acordo com as necessidades do contratante. 
§ 4º – São partes integrantes deste contrato, como se transcritos estivessem, o Edital de licitação – pregão 
eletrônico nº 0002/2017 e seus Anexos, a proposta, os documentos e informações apresentadas pela licitante 
vencedora e quaisquer complementos que deram suporte ao julgamento da licitação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e 
do Reajuste. 
 
Do Preço 
I – O valor do contrato de prestação de serviços, objeto deste Contrato é de R$ ................(............). 
II – Do reajuste de preço – Os preços serão reajustados após cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, 
tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta no processo licitatório, pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE ou o índice que vier a substituí-lo. 
III – A revisão dos preços poderá ser concedida, pela CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de 
planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
nos termos do art. 65, inc. II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Das Condições de Pagamento 
§ 1º – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor devido, por intermédio do Banco do Brasil, até o 
vigésimo dia do mês subsequente ao fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá 
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ser emitida em nome do Órgão requisitante/Participante, devendo constar CNPJ, o número da licitação, e da 
Autorização de Fornecimento e/ou Contrato. 
§ 2º – O pagamento será liberado mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
I – Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
II – Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 
III – Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; 
IV – Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa; 
V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
§ 3º – A não apresentação do documento enunciado no parágrafo anterior implica na suspensão do pagamento 
da fatura até a sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por 
inadimplemento. 
§ 4º – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de 
dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à 
atualização monetária do preço. 
§ 5º – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato, e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização 
monetária do preço. 
§ 6º – A alíquota do ICMS a ser aplicada será considerada aquela fixada para as operações internas no estado 
de origem, conforme disposto no artigo 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal. 
 
Da Atualização por Inadimplemento 
§ 7º – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa 
da CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização 
das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, 
inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 
 
O pagamento do presente Contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento da(o) ..........., 
Ação: .........., Elemento de Despesa: ..........., Fonte: ............ 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato 
O prazo de vigência do Contrato é de sua assinatura até o encerramento dos créditos orçamentários, de acordo 
com o Prejulgado do TCE-SC 0161, reformado pelo Tribunal Pleno em sessão de 15/04/2015, mediante a 
Decisão nº 0364/2015. O Contrato poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Contrato e das Obrigações das Partes 
Do Contrato 
a) Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis 
n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993. 
b) Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham 
servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, 
independentemente de transcrição. 
c) Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato sem justificativa, por escrito, aceita pela Autoridade 
Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente. Nesse caso, sujeita-se, a licitante vencedora, ao capítulo sancionatório deste edital. 
d) Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, será aplicada 
penalidade prevista neste edital. 
e) A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, 
especialmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993. 
f) O valor pactuado no Contrato poderá ser revisto, mediante solicitação da Contratada, com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação objeto deste Pregão, por 
meio de revisão, na forma do art. 65, da Lei n.º 8.666/1993. 
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g) As eventuais solicitações de revisão deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 
seu impacto nos custos do Contrato. A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a 
planilha de custos e formação de preços. 
 
Da Contratada 
a)Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 
dos funcionários necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, 
uniformes e equipamentos necessários, na qualidade e quantidade contratada. 
b)Selecionar e encaminhar à UDESC, após solicitação por meio de Ordem de Serviço, os profissionais 
necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima 
definida neste Termo de Referência. 
c)Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados. 
d)Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 
e)Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e 
perfeição. 
f)Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da UDESC, prestando esclarecimentos sobre 
eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada 
em função da prestação dos serviços contratados, atendendo prontamente às reclamações formuladas. 
g)Notificar a CONTRATANTE, por escrito, sobre todas as ocorrências que possam vir a embaraçar os serviços 
contratados. 
h)Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais que venham a ser causadas por seus funcionários 
ou Preposto à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não 
excluindo ou reduzindo esta à fiscalização ou o acompanhamento realizado pela UDESC, de acordo com o 
artigo 70, da Lei nº 8.666/1993. 
i)Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que 
está obrigada. 
j)Manter sede, filial ou escritório na região em que foi vencedora com 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. 
j1)A CONTRATANTE deverá comprovar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da 
prestação dos serviços, o cumprimento da obrigação contida no subitem acima, após a informação da 
contratada do local estabelecido na região. 
j2)O ambiente disponibilizado, (no mínimo uma sala), deverá conter, pelo menos, os seguintes recursos: 01 
(um) telefone fixo; computador com acesso à internet, mesas e cadeiras suficientes para seus funcionários, cujo 
local deverá funcionar nos dias úteis, no horário comercial. 
k)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
l)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 
m)Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de 
serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.  
n)Comunicar formalmente à Receita Federal do Brasil a assinatura do Contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, 
de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, 
conforme previsão do artigo 17, XII, artigo 30, §1º, II e do artigo 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
o)Apresentar à CONTRATANTE comprovante de entrega e recebimento do referido comunicado à Receita 
Federal do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do contrato. 
p)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 artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
q)Fornecer todos os equipamentos/materiais e EPI´S necessários ao desenvolvimento das atividades dos 
Vigilantes, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 
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r)Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos. 
s)Manter todos os equipamentos/materiais necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, 
devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e 
quatro) horas; 
t)Identificar todos os equipamentos/utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade da CONTRATANTE; 
u)Implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
v)Observar conduta adequada na utilização dos equipamentos/utensílios, objetivando a correta execução dos 
serviços; 
x)Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de 
segurança da CONTRATANTE; 
y)Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
funcionários quando da execução dos serviços objeto deste termo de referência; 
z)Prestar esclarecimentos a UDESC, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como 
relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados. 
aa)Selecionar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadoras de 
atestados de boa conduta e demais referências, em especial no tocante à formação, capacitação e escolaridades 
exigidas na legislação específica, tendo nas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 
trabalho. 
ab)Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de antecedentes criminais e distribuição 
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações da UDESC; 
ac)Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos funcionários, de 
recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme 
previsto neste Termo de Referência. 
ad)Cumprir as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual e 
demais sanções previstas. 
ae)Indicar, quando da assinatura do Contrato, mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº 
do CPF e da identidade, Preposto que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos previstos no 
instrumento contratual, de acordo com o artigo 68 da Lei nº 8.666/1993, sem que isso implique acréscimo nos 
preços contratados. 
af)O Preposto, uma vez indicado e aceito pela CONTRATANTE, deverá apresentar-se logo após a assinatura 
do Contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação e execução do mesmo. 
Ag)Instruir o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações dos Ficais do Contrato, inclusive 
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 
ah)Acompanhar a atuação do Preposto para que comande, coordene e controle a execução dos serviços 
contratados e mantenha permanente contato com o fiscal do Contrato, adotando as providências requeridas 
relativas à execução dos serviços pelos funcionários. 
ai)Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Ficais do Contrato da 
UDESC e o Preposto da CONTRATADA de forma permanente (24 horas por dia). 
aj)Instruir seus funcionários 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. 
ak)Manter o funcionário nos horários predeterminados pela CONTRATANTE. 
al)Fornecer uniformes e seus complementos aos seus funcionários, conforme estabelecido neste Termo e de 
acordo com o clima da região e com o disposto na respectiva negociação coletiva de trabalho. 
am)Os funcionários que irão efetuar cobertura deverão estar devidamente uniformizados e portar crachá de 
identificação. 
an)Disponibilizar número de telefone, exclusivo para atendimento aos funcionários terceirizados que prestam 
serviços na UDESC. 
ao)Orientar o funcionário alocado no posto de trabalho a: 
ao1) Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários, durante o horário de 
trabalho, sobre assuntos diversos da atividade exercida no posto; 
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ao2) Apresentar-se devidamente asseado, barbeado, com unhas e cabelos cortados, uniformizado, portando o 
crachá de identificação em lugar visível e sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis 
com o local de prestação dos serviços. 
ap)Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo 
empregado na execução do Contrato, relação nominal constando nome completo, endereço residencial, 
telefone(s), CPF, PIS, função e nível de escolaridade dos funcionários colocados à disposição da 
CONTRATANTE, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente 
preenchidas e assinadas, para fins de conferência. 
aq)Impedir que os funcionários que cometam faltas disciplinares, qualificadas de natureza grave, sejam 
mantidos ou retornem às instalações da CONTRATANTE. 
ar)Manter em seu quadro, pessoal suficiente para garantir a continuidade da execução dos serviços contratados, 
inclusive nas situações de férias, licenças, faltas ao serviço, demissão e outros afastamentos, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior. 
as)Remunerar o profissional substituto com o salário devido do profissional substituído, recolhendo-se os 
encargos correspondentes previstos contratualmente. 
at)Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, entendida como inadequada para 
a prestação dos serviços. 
au)Efetuar a fiscalização diária da frequência de ponto dos funcionários, a fim de comprovar o pleno 
atendimento da escala de serviço, controlando com rigor seus funcionários, repondo qualquer ausência por 
outro profissional de igual nível. 
av)Promover treinamento e reciclagem dos funcionários que prestam serviços para a UDESC, de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
ax)Fornecer aos seus funcionários no último dia útil do mês trabalhado, os benefícios de: vale-transporte e vale 
alimentação, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas 
atividades. 
ay)Os benefícios deverão ser fornecidos em sua totalidade e proporcionalmente aos dias trabalhados. 
az)Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da sua residência até as dependências da UDESC, e vice 
versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se 
faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário. 
aw)Substituir, no prazo máximo de 1 (uma) horas, em caso de eventual ausência do colaborador terceirizado, 
tais como, faltas, férias e licenças ou demissão, de forma a evitar a interrupção dos serviços, o empregado, 
posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato. 
ba)Não será permitido a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 
bb)Responsabilizar-se pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais dos funcionários. 
bc)Exercer, preferencialmente por meio do Sistema de Controle Eletrônico, a frequência, a assiduidade e a 
pontualidade de seus funcionários e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por 
ocasião da elaboração da fatura. 
bd)Implantar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, após a assinatura do Contrato, o Sistema de 
Controle de frequência. 
be)Instruir seus funcionários, 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 inerente, adotando, 
entre outras, as seguintes medidas: 
bf)Viabilizar o acesso de seus funcionários, 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; 
bg)Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os funcionários; 
bh)Oferecer todos os meios necessários aos seus funcionários para a obtenção de extratos de recolhimentos de 
seus direitos sociais, preferencialmente, por meio eletrônico, quando disponível. 
bi)Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da assinatura do Contrato, declarações 
emitidas pelos funcionários de que eles possuem o Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal. 
bj)No caso de substituto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da sua apresentação. 
bk)Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da assinatura do Contrato, declarações 
emitidas pelos funcionários de que eles possuem o acesso, 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. 
bl)No caso de substituto, apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da sua apresentação. 
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bm)Providenciar a substituição dos funcionários, por motivo de falta, férias, licença ou demissão, de forma a 
evitar a interrupção dos serviços, obedecida às disposições da legislação trabalhista vigente. 
bn)Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 
bo)Exercer vistoria em todas as áreas, nas dependências interna e externa, quando for o caso, com rondas de 
rotina programadas nas vias de acesso, garagem e pátios, adotando, em especial, os seguintes procedimentos: 
bp)Acionar, de imediato, a Delegacia da Polícia da região, se necessário, pelo telefone; 
bq)Preencher corretamente o livro de ocorrência, assinando-os ao término do turno; e, 
br)Efetuar vistoria em todo o ambiente do posto quando da troca de turno, acompanhado de seu substituto, 
comunicando-lhe todas as ocorrências, que deverão estar registradas em livro próprio de forma legível e de 
fácil leitura, bem como, entregar-lhe todo o material e as chaves, sob sua guarda. 
bs)Deixar o posto somente após o encerramento de seu turno, salvo em situações de absoluta necessidade, após 
ter alertado a chefia da emergência. 
bt)Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer dispensa/substituição de funcionários. 
bu)Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus funcionários utilizados 
nos serviços contratados, via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência 
do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da 
contratação dos mesmos, demonstrando as comprovações respectivas. 
bv)O período acima será o mesmo para as coberturas de funcionários. 
bx)O primeiro pagamento dos salários citados poderá ser proporcional ao período efetivamente trabalhado. 
by)O pagamento mensal dos funcionários, deverá ser efetuado em agência situada na localidade ou região 
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços. 
bw)Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus funcionários aos pagamentos das 
faturas pela CONTRATANTE. 
ca)Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 
cb)Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham vitimar os seus funcionários em serviço, 
cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências 
para o exercício das atividades. 
cc)Fornecer, controlar e manter em seus arquivos, os livros de registros utilizados no serviço. 
cd)Inspecionar os Postos, por meio do Fiscal da Empresa, obrigatoriamente, no mínimo 01 (uma) vez por 
semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) alternados.  
ce)Manter sob sua guarda cópias das chaves em claviculário, nos locais de vigilância, bem como conferir 
diariamente o mesmo.  
cf)Comunicar imediatamente o desaparecimento ou extravio de qualquer chave ao responsável pela 
Administração dos Prédios, bem como problemas de fechadura, portas, maçanetas e afins.   
cg)A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, a reter, a 
qualquer tempo, a garantia que 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 
ch)A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, a realizar 
o desconto nas faturas e o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, 
bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 
ci)Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria CONTRATANTE (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. 
cj)Na emissão das Notas Fiscais e DANFES deverá ser informado o número do empenho. 
ck)Dispor e manter veículos e sistemas de comunicação eficiente, de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos de atendimento. 
 
Da Contratante 
a)Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos 
prazos e condições estabelecidas no Contrato. 
b)Indicar os Postos onde os serviços serão executados. 
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c)Disponibilizar à CONTRATADA, local adequado para instalação e permanência dos funcionários, com 
infraestrutura básica para administração, atendimento e vestiário, com a devida identificação do local. 
d)Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como, os bens de sua propriedade que serão 
disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do estado de conservação. 
e)Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 
f)Exercer a gestão e fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente designados para esse 
fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou 
glosas que se fizerem necessárias. 
g)Rejeitar os serviços executados pela CONTRATADA em desacordo com as cláusulas contratuais, exigindo 
sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior, se devidamente justificados e aceitos pela UDESC. 
h)Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, para a 
prestação do serviço. 
i)Solicitar o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou Preposto da CONTRATADA que não 
mereça confiança no trato dos serviços, que dificulte a supervisão e fiscalização e que adote postura 
inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas. O afastamento deve 
ser feito no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, a contar da solicitação. 
j)Não permitir que os funcionários da CONTRATADA realizem horas extras. 
k)Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 
k1)Exercer o poder de mando sobre os funcionários da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos 
Prepostos ou Responsáveis por ela indicados; 
k2)Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
k3)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;  
k4)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. 
l)Impedir que terceiros executem o serviço objeto deste Termo de Referência. 
m)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA ou por seus Prepostos. 
n)Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no curso da prestação do serviço, 
determinando o que for necessário à sua regularização.  
o)Exigir, mensalmente, todos os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, benefícios, 
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, conforme especificado neste Termo de Referência. 
p)Verificar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos neste Termo de Referência, 
solicitando à CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias; 
q)Efetuar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos profissionais 
vinculados ao Contrato, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem 
adimplidos. 
r)Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA. 
s)Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato. 
t)Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e 
a ampla defesa. 
u)Exigir garantia, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada 
a cada prorrogação efetivada no Contrato, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com a previsão 
expressa no instrumento convocatório de que a garantia somente será liberada ante a comprovação de 
pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, por parte da 
CONTRATADA, 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 diretamente pela 
CONTRATANTE. 
v)Autorizar a devolução da Garantia à CONTRATADA, após o encerramento do Contrato, nas condições 
estabelecidas. 
x)Fornecer Atestados de Capacidade Técnica, quando solicitados, desde que atendidas às obrigações 
contratuais. 
y)Reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, nos termos do art. 31, da Lei 8.212/93; 
no que couber, e, 
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z)Comunicar ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal do Brasil e ao Ministério do Trabalho e 
Emprego qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 
Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações ulteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato 
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos 
seguintes casos: 
I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante 
formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das 
partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados; 
III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, 
acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 
O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitam à Contratada as 
seguintes sanções, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
RELATIVOS AO ANS: 
I – Advertência; 
II – Multa: 
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução do serviço, calculado sobre o valor 
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do objeto, não execução do serviço ou rescisão contratual, por culpa da 
contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
III – Suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 
5 anos quando a Contratada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 
d) não mantiver a proposta; 
d) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
f) cometer fraude fiscal. 
§ 1º – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada. 
§ 2º – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as sanções previstas no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
§ 3º – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
§ 4º – Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização 
A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo GESTOR, por intermédio da 
..................................................., com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento, fiscalização e execução contratual.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação 
Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337, de 05 de julho de 2002, Decreto Estadual nº 2.617, de 
16 de setembro de 2009, alterações posteriores, o Edital de pregão eletrônico nº 0002/2017, à proposta da 
CONTRATADA, demais normas legais federais e estaduais vigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer 
outro, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
 
                                       

                                         ....................../SC, ..... de ................ de 2017. 
  
 
  

REITOR DA UDESC 
CONTRATANTE 
 

 CONTRATADA 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2017 

 
DECLARAÇÃO SOBRE ICMS 

 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ..................... 
CNPJ: .......................... 
ENDEREÇO: ........................ 
 
 
 
 
  DECLARAMOS que a isenção de ICMS prevista no Convênio CONFAZ nº 26/03 não se 
aplica a esta operação e, portanto, esta empresa não precisará dar o desconto equivalente ao imposto 
dispensado após a fase de lances do pregão, tendo em vista o seguinte motivo, conforme subitem 2.2 do Edital 
de pregão eletrônico nº 0002/2017, instaurado pela Secretaria de Estado da Administração: 
 
(   )  a empresa está cadastrada no SIMPLES/Nacional. 
(   )  a empresa não está sediada em Santa Catarina. 
(   ) os produtos estão sujeitos ao regime de substituição tributária, e a empresa se enquadra na situação de 

estabelecimento substituído. 
 
 
 

Local e data, ................... 
 
 
 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VII 

0002/2017 
 

AATTEESSTTAADDOO  DDEE  VVIISSIITTAA  
 

 Atestamos que o(a) Sr(ª). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  na qualidade de 

Responsável da Empresa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefone (. . . . .) . . . . . . . . .. . ..  ., compareceu ao Campus . . . . . . . . . . . . .  - UDESC, acompanhado(a) do 

representante deste órgão, visitou e vistoriou as dependências, tomando conhecimento do local (s), dos 

requisitos necessários e das peculiaridades para prestação dos serviços, objeto do processo supracitado, 

conforme previsão no item 10.14 deste Edital. 

 

 

Florianópolis,  ... . de . . . . . . . . . . . . de  2017. 

 
 
 
 
 
Assinatura do Responsável Técnico do Processo ou outro servidor público da UDESC designado para tal. 
 
 

 

OU 
 
 

 
 
Sr(ª). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , documento de identificação N.º  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . , na qualidade de profissional indicado como responsável técnico pela execução dos serviços pela 
empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  telefone (. . . . .) . 
. . . . . . . . . ., DECLARA ter conhecimento do local, condições e peculiaridades dos serviços a serem 

executados. 
 
 
 
 

.............................................,  ... . de . . . . . . . . . . . . de  2017. 

 

 

 

 


