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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

apoio administrativo, de forma continuada, compreendendo o fornecimento 

de mão-de-obra adequada à execução dos serviços, durante todo o período 

de vigência contratual, visando atender as necessidades da Companhia 

Docas da Paraíba – DOCAS/PB, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE CARGA 

HORÁRIA 

1. Copeira 01 44 

horas/semana 

2. Recepcionista 01 44 

horas/semana 

3. Motorista 01 44 

horas/semana 

4. Eletricista de alta tensão 02 44 

horas/semana 

5. Operador de 

máquina/balança 

rodoviária - diurno 

02 12hx36h 

6. Operador de 

máquina/balança 

rodoviária - noturno 

02 12hx36h 

7. Assistente Operacional 

Administrativo - Nível I 

01 44 

horas/semana 

 

1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a DOCAS/PB, vedando-se qualquer relação 

entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades 

materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de atuação 

desta Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, não-inerentes às 

categorias funcionais abrangidas em seu quadro de pessoal.  

 

2.2. Destaque-se, por oportuno, que o desempenho das atividades de apoio 

administrativo é indispensável ao bom funcionamento da rotina 

administrativa da DOCAS/PB, haja vista que a mesma não dispõe em seu 

quadro as funções de copeira, recepcionista, motorista, eletricista, operador 
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de máquina e assistente operacional administrativo para atendimento às 

demandas de trabalho respectivas. 

 

2.3. Ademais, os serviços são considerados de natureza contínua e 

essenciais ao bom andamento das atividades do órgão, cuja paralisação 

pode ocasionar transtornos, comprometer a ordem e causar prejuízos para a 

DOCAS/PB. 

 

3.CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados se enquadram na classificação de 

serviços comuns, nos termos do Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios desta Companhia Docas/PB – RILC, bem como na 

Lei nº 10.520/2002. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime 

de empreitada por preço global. 

 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA 

PROPOSTA 

5.1 A demanda da DOCAS/PB tem como base as seguintes características: 

 

5.1.1 COPEIRA: 

Quantidade: 01 (um) 

Jornada de Trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

Descrição das atividades: 1. Atender as solicitações referentes ao preparo 

do café, observando as normas de higiene pessoal; 2. Servir café, água e 

outros congêneres, quando solicitado; 3. Manter limpos os equipamentos e 

utensílios da copa, tais como: refrigerador, forno elétrico, forno microondas, 

fogão, cafeteira, entre outros; 4. Lavar e esterilizar copos, xícaras, pires, 

talheres e demais utensílios; 5. Limpar interna e externamente os armários 

da copa e demais utensílios, mantendo as instalações limpas e em boas 

condições de apresentação e uso; 6. Conferir e controlar a quantidade e 

disponibilidade de materiais e produtos; 7. Requisitar utensílios, gêneros 

alimentícios e produtos de limpeza; 8. Controlar prazo e data de validade de 

alimentos; 9. Verificar a segurança do local de trabalho; 10. Controlar 

desperdícios; 11. Verificar cumprimento das normas sanitárias; 12. 

Descongelar alimentos; 13. Retirar restos de comida, separar o lixo, limpar o 

chão e destinar o lixo; 14. Executar outras tarefas de mesma natureza e grau 

de complexidade atinente à função.  

 

5.1.2 ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO:  

Quantidade: 02 (dois) 

Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
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Requisito mínimo: 1. Ensino fundamental completo; e 2. Experiência na área 

de, no mínimo, 01 (um) ano. 

Descrição de Atividades: 1. Executar serviços de manutenção elétrica; 2. 

Verificar funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de 

iluminação; 3. Reparar equipamentos de iluminação; 4. Reparar instalação 

elétrica; 5. Relatar avarias nas instalações; 6. Fazer instalação elétrica; 7. 

Trocar instalação elétrica; 8. Trocar equipamentos de iluminação; 9. Instalar 

equipamentos elétricos; 10. Instalar equipamentos de iluminação; 11. Soldar 

objetos; 12. Nos quadros gerais, realizar semanalmente inspeção visual do 

equipamento quanto ao seu estado geral; 13. Verificar o funcionamento de 

todos os disjuntores, inclusive quanto ao aquecimento em excesso; 14. 

Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos; 15. Medir a 

corrente dos alimentadores de todas as saídas dos disjuntores para os 

andares; 16. Verificação da concordância com as condições limites de 

amperagem permitidos para cada disjuntor; substituir reatores e bocais das 

lâmpadas quando defeituosos. 17. Nos quadros parciais de distribuição, 

realizar, diariamente, inspeção visual de todos os componentes, 

providenciando a substituição dos defeituosos, verificando o aquecimento 

nos condutores de alimentação e distribuição; 18. Verificar ruídos anormais; 

19. Verificar, semanalmente, as temperaturas dos disjuntores, cabos 

alimentadores e barras de cobre contato manual; 20. Executar testes de 

lâmpadas de sinalização; 21. Verificar se todos os comandos estão 

operando; 22. Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando 

pontos de resistência elevada; 23. Verificar o equilíbrio de fases no 

alimentador, com todos os circuitos ligados; 24. Lubrificar as dobradiças das 

portas dos quadros; 25. Medir a corrente e tensão do disjuntor geral e 

verificar se há concordância com os valores permitidos; 26. Verificar o 

aquecimento de todos os disjuntores; 27. Medir a corrente do disjuntor geral; 

28. Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida; 29. Limpeza 

externa dos quadros com benzina; 30. Verificar o funcionamento de todos os 

disjuntores dos circuitos de distribuição; 31. Verificar o funcionamento de 

todos os disjuntores e chaves e, caso se encontrem com defeitos ou 

subdimensionados, providenciar as substituições. 32. Realizar, 

trimestralmente, teste de carga dos diversos circuitos e revisão e verificação 

das cargas; 33. Verificar o dimensionamento de cabos e fios; 34. Verificar a 

temperatura de todos os terminais de disjuntores e equipamentos, caso 

sejam constatadas temperaturas além do normal, devem ser limpos e 

reapertados; 35. Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser 

limpos e protegidos com produto adequado; 36. Verificar a existência de 

pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los; 37. Realizar a limpeza geral 

dos barramentos e conexões, com benzina; 38. Realizar a limpeza externa 

dos painéis, com benzina; 39. Realizar o teste de isolamento do quadro; 40. 

Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida; 

41. Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e 
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aterramentos; 42. Verificar a tensão das molas dos disjuntores; e 43. 

Verificar o balanceamento das fases. 

 

RECEPCIONISTA: 

Quantidade: 01 (um) 

Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

Requisito mínimo: 1. Ensino médio completo; 2. Experiência na área de, no 

mínimo, 01 (um) ano; 3. Conhecimentos básicos de informática; 4. 

Competências pessoais: Agir com bom senso; Demonstrar capacidade de se 

antecipar às necessidades dos clientes; Demonstrar iniciativa; Demonstrar 

afabilidade; Demonstrar interesse; Agir com agilidade; Demonstrar 

educação; Demonstrar autonomia; Demonstrar paciência; Demonstrar 

entusiasmo; Demonstrar respeito mútuo; Demonstrar espírito de equipe; 

Demonstrar capacidade de auto-avaliação; Demonstrar interesse no 

aprimoramento profissional; Demonstrar conhecimentos de informática; Ser 

assíduo e pontual no trabalho. 

Descrição das atividades: 1. Seguir os procedimentos de movimentação de 

pessoas da instituição, recebendo, orientando e encaminhando o público 

visitante às dependências da DOCAS/PB, comunicando a quem o visitante 

deseje ver, antecipadamente, para sendo autorizado liberar o acesso do 

mesmo; 2. Manter no posto a lista telefônica da cidade da prestação do 

serviço; 3. Atender e efetuar ligações telefônicas; 4. Receber e transmitir 

mensagens; 5. Receber, anotar e transmitir recados; 6. Notificar a segurança 

sobre presenças estranhas; 7. Comunicar o responsável pela segurança 

todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar 

risco para o público; 8. Diligenciar no sentido de evitar todo e qualquer tipo 

de atividade comercial junto aos postos e imediações e de não permitir o 

ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados nas dependências da 

Instituição; 9. Não utilizar ou guardar nos postos objetos estranhos aos 

serviços, sejam bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 10. 

Manter-se permanentemente ocupado, não devendo se afastar de suas 

atribuições, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas 

solicitadas por terceiros não autorizados; 11. Manter tratamento cordial com 

os servidores da Instituição e com os empregados das empresas 

terceirizadas, preservando, contudo, durante o expediente e nas 

dependências da empresa, o distanciamento necessário à boa execução do 

serviço, de modo a evitar relacionamentos pessoais que desabonem a 

imagem da DOCAS/PB; 12. Zelar pela preservação do patrimônio colocado 

à sua disposição para execução dos serviços, mantendo a higiene, 

organização e aparência do local de trabalho, solicitando a devida 

manutenção, quando necessário; 13. Não utilizar equipamentos (aparelhos 

de som, televisores, “walkman”), jogos ou passatempos que possam 

prejudicar a atenção requerida ao serviço, mantendo posturas condizentes 

com o serviço, evitando comportamentos desleixados (gesticulações, falar 
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em tom alto e desagradável, sentar-se de forma displicente, etc.); 14. 

Guardar sigilo dos assuntos pertinentes ao serviço; 15. Receber e 

encaminhar os documentos e correspondências da DOCAS/PB; e 16. 

Realizar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Orientações para desenvolvimento das atividades: 1. Apresentar-se e 

permanecer devidamente uniformizado (a) no posto de trabalho e com 

aparência adequada ao serviço; 2. Primar pelo discreto, educado, eficiente, 

ético e imparcial tratamento a ser dispensado às pessoas do setor de 

trabalho e ao público em geral que se dirige à DOCAS/PB; e 3. Observar as 

normas de comportamento profissional e as técnicas de atendimento ao 

público, bem como cumprir as normas internas da DOCAS/PB. 

 

OPERADOR DE BALANÇA RODOVIÁRIA: 

Quantidade: 04 (quatro), sendo 02 (dois) postos de trabalho diurnos e 02 

(dois) postos de trabalho noturnos. 

Jornada de trabalho: 12hx36h. 

Requisito mínimo: 1. Ensino médio completo; e 2. Conhecimentos básicos 

de informática. 

Descrição das atividades: 1. Realizar a pesagem dos produtos que entram e 

saem no Porto de Cabedelo/PB; 2. Operar no terminal de balança na 

pesagem de caminhões de transporte; 3. Controlar entrada e saída de 

material na balança; 4. Cadastrar clientes e caminhões; 5. Organizar e 

controlar os arquivos de notas fiscais; 6. Manejar e operar as balanças 

rodoviárias do Porto de Cabedelo, acionando comandos e dispositivos; 7. 

Zelar pela manutenção da máquina, acompanhando painéis indicadores, 

acionando mecânico quando necessário para assegurar o bom 

funcionamento e a segurança das operações; e 8. Registrar as operações 

realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos 

resultados. 

 

MOTORISTA: 

Quantidade: 01 (um) 

Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

Requisitos Mínimos: 1. Ensino médio completo; 2. Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, com categoria “B”; e 3. Experiência na área de, no 

mínimo, 01 (um) ano, comprovada em carteira de trabalho.  

Descrições das atividades: 1. Dirigir veículos em geral, conduzindo pessoas 

e ou materiais; 2. Dirigir veículos rodoviários em serviços urbanos, viagens 

interestaduais e/ou municipais, transportando pessoas e/ou materiais; 3. 

Verificar, diariamente, antes de utilizar o veículo, o estado dos pneumáticos, 

direção, freios, nível de óleo, bateria, radiador, combustível e sistema 

elétrico, providenciando o que se fizer necessário; 4. Registrar no boletim 

diário os serviços executados, número de horas e outros dados para fins de 

controle; 5. Executar pequenos serviços de manutenção do veículo sob sua 
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responsabilidade, encaminhando-o para lavagem, lubrificação e troca de 

óleo, nas datas previstas; e 6. Executar outras tarefas da mesma natureza e 

de igual nível de complexidade. 

 

ASSSITENTE OPERACIONAL NÍVEL I 

Quantidade: 01 (um) 

Jornada de trabalho: 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

Requisito mínimo: 1. Ensino médio completo; 2. Conhecimentos básicos de 

informática; e 3. Experiência na área de, no mínimo, 01 (um) ano. 

Descrição das atividades: 1. Atuar no setor de Operações do Porto de 

Cabedelo, executando serviços de apoio administrativo e logístico; 2. 

Fornecer e receber informações sobre as operações portuárias; e 3. Cumprir 

todo procedimento necessário e inerente ao seu setor. 

 

5.2. Os inícios e términos da jornada de trabalho serão estabelecidos, 

conforme necessidades da DOCAS/PB, respeitado o limite de 08 horas e 48 

minutos diários, caso não haja expediente nos finais de semana, e de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, com exceção dos operadores de 

balança que tem uma jornada de 12x36. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Qualquer comunicação entre a Contratante e a Contratada só terá 

validade se feita por escrito, salvo assuntos de rotina para complementação 

dos serviços; 

 

6.2. Atender plenamente ao chamado da DOCAS/PB, com tolerância 

máxima de no máximo 48 horas (quarenta e oito) horas, para o bom 

desempenho do objeto do Contrato; 

 

6.3. Responder por eventuais danos causados à DOCAS/PB, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato e em situações de 

sinistro. 

 

7. UNIFORMES 

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados 

deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão 

contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do 

ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o 

disposto nos itens seguintes: 

 

7.1.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: O 

fornecimento do vestuário de labor para os funcionários ficará sob 

responsabilidade total da Contratada, em número de peças adequados para 

a execução dos trabalhos, bem como a sua recomposição. E a composição 
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do mesmo deve ser adequado ao labor, que não impeça os movimentos a 

serem desempenhados, tão pouco sua composição possa estar em estado 

de precariedade, impossibilitando ao funcionário de transitar nas instalações 

da CONTRATANTE, devendo conter a devida identificação quer do 

funcionário, bem como da pessoa jurídica contratada. 

 

7.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de 

qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:  

a) Resistência adequada ao labor exercido, não se deteriorando com 

facilidade;  

b) Facilite a mobilidade funcional;  

c) Material que NÃO cause irritação, desconforto ou ainda, prejudique a 

saúde dos trabalhadores. 

 

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

 

a) Fornecimento de 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início 

da execução do Contrato, devendo ser substituídos por 02 (dois) conjuntos 

completos de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da 

Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de 

apresentação;  

b) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados 

para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados. 

 

7.3.1. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência que deverá ser 

enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

 

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

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção; 
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8.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 

exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente 

justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 

desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo 

e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

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

serviços da contratada. 

 

8.7. Verificar os percentuais das rubricas a que se refere o art. 2º da Lei 

Estadual nº 10.725, de 2016, acompanhar, controlar, conferir os cálculos 

efetuados, confirmar os valores e a documentação apresentada e demais 

verificações pertinentes; 

 

8.8. Efetuar as solicitações de abertura e movimentação da conta-depósito 

vinculada - bloqueada para movimentação -, a que se refere a Lei Estadual 

nº 10.725, de 2016; 

 

8.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal 

empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato. 

 

8.10. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais 

como: 

 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 

exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais 

como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 

Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários 

ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.  

 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

 

9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela DOCAS/PB; 
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9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

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

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

 

9.6. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados 

e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

 

9.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, 

conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer 

custos a estes; 

 

9.8. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro 

mês de prestação dos serviços: 

 

9.8.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

 

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

admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 

for o caso, devidamente assinada pela contratada; e 

 

9.8.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestarão os serviços; 

 

9.8.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para 

cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. 

De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de 

prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a 

documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que 

se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 

 

9.9. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 

regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
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contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 

 

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

3) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

9.10. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual 

ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço 

da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao 

Fiscal do Contrato; 

 

9.11. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

 

9.12. Fornecer vale ou auxílio alimentação aos empregados, 

preferencialmente na forma de tickets alimentação; 

 

9.13. Atender à solicitação de assinatura dos documentos de abertura da 

conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação -, em banco 

público indicado pelo órgão contratante, nos termos da Lei nº 10.725, de 

2016; 

 

9.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na 

execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do 

trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da 

Contratante; 

 

9.15. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno 

preste seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

 

9.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em 

que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 

do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

 

9.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Administração; 

 

9.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
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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; 

 

9.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à 

obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, 

relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, 

entre outras, as seguintes medidas: 

 

9.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de 

senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, 

com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram 

recolhidas; 

 

9.19.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica 

Federal para todos os empregados; 

 

9.19.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a 

obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, 

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

 

9.20. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação; 

 

9.21. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 

Administração, para representá-la na execução do contrato; 

 

9.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

 

9.23. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e 

benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante; 

 

9.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 

nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

 

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
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9.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

 

9.27. 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; 

  

9.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções 

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

dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a 

contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, 

art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

 

9.28.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá 

apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com 

comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o 

último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

 

9.29. 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. 

  

9.30. Apresentar atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de 

toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

  

9.31. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 

85 § 1º da lai 13.303/16. 
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10.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária 

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

10.3. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no 

Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

 

10.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

 

10.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos 

aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, 

de 2008, quando for o caso. 

 

10.6. O fiscal ou 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, de 1993. 

 

10.7. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da 

Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com 

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

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

 

10.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 

nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores 

da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no §5º 

do art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008. 

 

10.10. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça 

os seguintes documentos: a) extrato da conta do INSS e do FGTS de 

qualquer empregado, a critério da Administração contratante; b) cópia da 

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

contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 

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

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

transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força 

de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) 

comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e 

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

 

10.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto 

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

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

maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos 

uma vez. 

 

10.10.2. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a 

empresa deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, 

quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios 

necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio 

eletrônico, quando disponível. 

 

10.10.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais 

verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer 

irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

 

10.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos 

comprobatórios da realização do pagamento de vale-transporte e auxilio 

alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de execução 

contratual, para fins de conferência pela fiscalização. 

10.11.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por 

amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo 

de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução 

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

abrangidos ao menos uma vez.  

 

10.12. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

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

 

10.13. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a 

comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações 
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trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em 

sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

 

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

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

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

da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a contratada 

deverá entregar no prazo de 10 (dez) dias a seguinte documentação 

pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de 

trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de 

recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas 

vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) 

exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

 

10.16. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das 

obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados 

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração. 

 

11. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O prazo de vigência da Contratação será de 12 (doze) meses, a partir 

da data da sua assinatura, podendo por interesse das partes, ser 

prorrogado, desde que a duração do contrato não exceda 05 (cinco) anos, 

de acordo com o artigo 71 da Lei nº 13.303/16. 

 

12. DA PROPOSTA COMERCIAL  

12.1. A proposta deverá ser apresenta com o timbre da empresa e redigida 

em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da empresa ou pelo procurador. 

 

12.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ; 

b) Descrição do objeto da futura contratação, com todos os elementos 

em conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 
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c) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e 

por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 dias.  

 

12.3. No custo global orçado deverão estar incluídas todas as despesas com 

mão de obra, exames admissionais, exames demissionais e periódicos, 

EPI`s, EPC`s, alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como 

quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à 

necessária e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo. 

 

12.4. Em caso de divergência entre os valores apresentados expressos em 

numerais e por extenso, prevalecerão o último. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento dos serviços prestados será feito até 30 dias após a 
execução dos serviços, mediante a apresentação, pela Contratada, das 
competentes Notas Fiscais / Faturas, e da comprovação de regularidade 
para com a Fazenda Nacional (Tributos e Contribuições Federais e Dívida 
Ativa da União), com a Seguridade Social (INSS) e para com o FGTS, nos 
termos da lei, que serão devidamente verificadas e aceitas pela DOCAS/PB. 
 
13.2. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização da mesma. 
 
13.3. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da 
Nota Fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subseqüente. 
 
13.4. Será retido para o Fundo Empreender 1,6% das empresas de médio 
porte ou superior e 1% das empresas de pequeno porte, nos termos do 
inciso II, do artigo 7º da Lei Estadual nº. 10.128/2013. 
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a 

DOCAS/PB aplicará à Contratada, garantida a prévia defesa e sem prejuízo 

das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 13.303/2016 e 

subsidiariamente o previsto na Lei nº 8.666/93. 

 

14.2. A empresa que convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório, ficará 

suspensa e impedida de licitar e contratar com a DOCAS/PB, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em 

contrato e das demais cominações legais. 

 

14.3. Ao autor de ilícito administrativo, aplicam-se, segundo a natureza e a 

gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as 

sanções previstas no Artº 83, Lei Federal nº 13.303/16. 

 

14.4. Na hipótese prevista no item anterior, o interessado poderá apresentar 

sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, 

sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por 

iniciativa e às expensas daquele que as indicou. 

 

14.5. Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 

(quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação 

da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento 

da área jurídica. 

 

14.6. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução 

do contrato, sujeitará o contratado, além das sanções referidas na Lei nº 

13.303/2016, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 

14.6.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do 

contrato, em caso de descumprimento total da obrigação; 

14.6.2. De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou 

sobre a parte da etapa da obra não cumprida; 

14.6.3. De 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa da obra não 

cumprida, por dia subsequente ao trigésimo. 

 

14.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela DOCAS/PB ou, 

ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

 

14.8. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar 

com a DOCAS/PB serão graduados pelos seguintes prazos: 

 

14.8.1. De 06 (seis) meses, nos casos de: 

14.8.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, 

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo 

determinado pela DOCAS/PB; 
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14.8.1.2. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço 

fornecido. 

 

14.8.2. De 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da 

execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

 

14.8.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

14.8.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, 

deteriorada ou danificada; 

14.8.3.2. Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem 

justa fundamentação e prévia comunicação à DOCAS/PB; 

14.8.3.3. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no 

âmbito da administração estadual; 

 

14.8.3.4. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude 

fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 

 

14.9. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens anteriores 

sujeitará o CONTRATADO à declaração de inidoneidade, ficando impedido 

de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 

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

concedida quando ressarcida à DOCAS/PB dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da respectiva sanção. 

 

14.10. Todas as penalidades previstas neste Contrato e na legislação de 

regência serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo 

das demais sanções civis ou penais estabelecidas na Lei nº 13.303/2016. 

 
DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência 
a terceiros, no todo ou em parte, vedada ainda a subcontratação total ou 
parcial. 

 

Cabedelo/PB, 09 de outubro de 2020. 

 

Maria José Jacinto do Nascimento 

Gerente Administrativo-Financeiro – Mat. 333 

 
Ratificado em 09/10/2020 
 
 
GILMARA PEREIRA TEMÓTEO 
         Diretora Presidente 
 


