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1. JUSTIFICATIVA

1.1. A segurança constitui-se de serviço continuado e essencial à Administração visando garantir a
integridade do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental); dos servidores docentes e técnicos administrativos; dos discentes e da clientela que frequentam a Universidade Federal de Pernambuco nos seus três (03) campi, com circulação média de 60.000
pessoas/dia. Cabe considerar que na edificação onde funcionou a Sudene, incorporada ao campus UFPE, desde o dia 05/12/2017 através de termo de cessão provisória, diversos tipos de serviços e atividades que hoje se encontram espalhados em diferentes edificações, agora serão unificados na estrutura. Isto requer um serviço de vigilância coadunada com a especificidade de
uma cidade universitária, estando a referida edificação incluída nesta proposta de contratação.
1.2. No dia 05/12/2017, foi assinado o termo de cessão provisória entre a UFPE e a Superintendência do Patrimônio da União. A condição de cessão provisória estabelecida no termo dar-se-á até
que seja concluído o procedimento de destinação do imóvel a UFPE, como consigna a CLÁUSULA QUARTA do Termo. O prédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) agora faz parte do patrimônio da Universidade Federal de Pernambuco. No referido
Termo consta em sua CLÁUSULA TERCEIRA que a UFPE deverá preservar o imóvel de invasões e depredações entre outras obrigações. Obrigações estas que se repetem na letra “b” da
CLÁUSULA SEXTA não que seja permitida a invasão do imóvel;
1.3. Portanto, foi incorporada esta edificação e sua área externa ao Campus Recife da UFPE.
1.4. Os campi Recife, Vitória e Agreste (Caruaru) contam com uma área de 450.000m2, onde se encontram construídas salas de aulas e de administração, laboratórios, depósitos, bibliotecas, piscinas, teatro, ginásio esportivo, quadras polivalentes, campos de futebol, hospital das clínicas,
etc., nos quais se encontram bens de estimado valor, tais como, veículos, computadores, equipamentos científicos e de laboratórios e eletrodomésticos.
1.5. Os serviços de vigilância e segurança têm natureza contínua, a fim de atender às necessidades
da UFPE, que não puderam ser satisfeitas mediante execução direta. São serviços necessários
ao desempenho das atribuições da Instituição, cuja interrupção causa ou compromete a continuidade de suas atividades e cuja contratação deverá estender-se por mais de um exercício financeiro. Na dicção da Lei nº 8.666/1993, serviço é “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração” (art. 6º, II), apreciada a necessidade de ser satisfeita a função de sua perenidade, o serviço vigilância é classificado como contínuo, principalmente a partir dos índices de violência na Cidade sede da UFPE.
1.6. Diante do exposto, justifica-se e se motiva a realização desta Contratação, com fulcro na
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IN/005, de 25 de maio de 2017 e na Lei 8.666/93, através de Menor Preço Global para atender
as necessidades de estabelecer as condições preventivas e protetivas ao patrimônio público, o
que implica na segurança para proteção na sua faixa territorial.
1.7. Considerando que o procedimento licitatório com esta finalidade exige um determinado prazo
para sua conclusão face as diversas determinações legais, bem como a nova Instrução Normativa nº. 5 de 25/05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão , além
dos procedimentos burocráticos internos a serem atendidos, a contratação tem por objetivo impedir a descontinuidade das atividades.
2. OBJETIVO
2.1. Contratar empresa especializada para prestação de serviços continuados de segurança privada
armada, com sistema de ronda eletrônica, por profissionais capacitados para a área interna e externa da Universidade Federal de Pernambuco.
2.2. De acordo com as análises realizadas pela UFPE e contidas neste Projeto Básico para esta contratação, as empresas concorrentes deverão estar habilitadas para o respectivo atendimento aos
termos.
3. OBJETO:
3.1. A contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de segurança
privada armada, com sistema de ronda eletrônica, para a UFPE, incluindo o prédio onde funcionou a SUDENE, dimensionada conforme está descrito e distribuídas a partir da modelagem
estabelecida neste Termo, com vistas a suprir sua necessidade, de acordo com a Lei nº.
8.666/1993 e a Instrução Normativa nº. 5 de 25/05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos de Serviços fixados, envolve a alocação, pela contratada, de mão de obra capacitada para os seguintes procedimentos, deveres e disciplina
exigidos:
a)

Comunicar imediatamente à UFPE, através dos gestores respectivos, bem como ao res-

ponsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
b)

Manter afixado nos Postos de Serviço, em local visível, o número do telefone da Dele-

gacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela gestão do contrato e outros
de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;
c)

Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações dos Postos de Serviço,

adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida dos gestores, bem como as que
entenderem oportunas;
d)

Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identi-

ficadas;
e)

O vigilante rodante deverá circular por toda a área de abrangência do posto;

f)

Repassar para os vigilantes que estão assumindo os Postos de Serviços, quando da ren-

dição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas imediações;
g)

Comunicar aos gestores respectivos, todo acontecimento entendido como irregular e que

possa vir a representar risco para o patrimônio da UFPE;
h)

Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das

instalações da UFPE, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de
testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
i)

Proibir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados às instalações, sem que es-

tes estejam devida e previamente autorizados pelos respectivos gestores;
j)

Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável da

Diretoria de Gestão em Operações de Segurança da Superintendência de Segurança Institucional, no
caso de desobediência;
k)

Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto aos Postos e imediações, que

implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
l)

Proibir a utilização dos Postos para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de

servidores, de empregados ou de terceiros;
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m)

Executar inspeção e rondas diárias conforme a orientação recebida dos gestores do Con-

trato, verificando instalações, adotando os cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;
n)

Assumir diariamente os Postos de Serviços, devidamente uniformizado e portando cra-

chá, barbeado, com cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;
o)

Manter os vigilantes nos Postos de Serviços, não devendo se afastar de seus afazeres,

principalmente para atenderem chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
p)

Registrar e controlar, juntamente com os gestores respectivos, diariamente, a frequência

e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus serviços;
q)

Circular por toda a área de abrangência do posto de serviços da UFPE, com todos os

acessórios e materiais necessários para o bom desenvolvimento da atividade de vigilante;
r)

Cumprir a programação dos serviços a ser feita periodicamente pela UFPE, com aten-

dimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e
das pessoas em geral;
s)

Os serviços de vigilância armada diurna e noturna serão executados ininterruptamente,

de modo ostensivo e preventivo para guarda e proteção dos bens móveis e imóveis, de fiscalização, triagem, monitoramento do acesso de pessoas, veículos, materiais, operação de sistemas de segurança e
rondas nas, nos locais discriminados;
t)

Inspecionar durante o serviço, por meio de supervisores desta contratada, os postos de

serviços, a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados, reportando qualquer anormalidade e/ou
oportunidade de melhoria ao gestor do contrato;
u)

Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patri-

moniais de propriedade da Contratante, só serão liberados mediante apresentação do Formulário de Autorização para Saída de Materiais, após serem vistoriados, sendo imprescindível a sua descrição e número do tombamento patrimonial;
v)

Controlar com rigor diariamente, inclusive nos feriados e finais de semana, a entrada e

saída de veículos e de pessoas, anotando em documento próprio, de acordo com a finalidade: o horário,
o nome, identidade, registro ou matrícula, cargo, placa do carro, órgão de lotação, local de destino e
tarefa a executar;
w)

Executar as rondas diárias, conforme a orientação recebida da Contratante verificando

todas as dependências das instalações, adotando cuidados e providências necessários para o perfeito
desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;
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x)

Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e ano-

tando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área
interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados.

5. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS:

5.1. Em virtude da grande área e das edificações onde os serviços serão prestados e da necessidade
de proteção dos bens patrimoniais e das pessoas que circularão diariamente nas suas dependências, após análise dos setores de risco foi elaborado o plano de serviços com o agrupamento de setores para definição dos postos de serviços.
5.2. Trata-se de edificações onde funcionam e funcionarão serviços operacionais e administrativos
da Universidade Federal de Pernambuco, nos turnos diurno e noturno, dentro da demanda estabelecida.
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6. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS
Conforme apresentado em planilhas específicas.
7. REGIME DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA

7.1. A contratação será realizada fundamentada no Inciso na Lei 8.666/93, para ser executado de
forma indireta com dedicação de mão de obra exclusiva, sob regime de empreitada por menor
preço global.
6.2.O contrato será formalizado nas condições previstas neste Projeto Básico e em Edital com a
finalidade.
6.3.O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses a partir da emissão da primeira Ordem
de Serviço, podendo ser renovado por igual período, por até 60 (sessenta) meses, podendo
ser rescindido antecipadamente por decisão da contratante, com devidas justificativas e avisos antecipados necessários.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão exercidas por servidores
da UFPE com base nas definições e recomendações dispostas nas Seções I e II e nas Subseções I, II, III
da Seção III do Capítulo V da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017, além de todo o disposto no Anexo
VIII do mesmo diploma legal;
9.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que têm
por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela UFPE para os serviços a serem
contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente à Diretoria de
Licitações e Contratos – DLC da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST para a
formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção contratual, dentre outras, com vista a assegurar o
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto (Seção I, Artigo 39,
da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017).
9.3. O conjunto de atividades de que trata o subitem anterior competirá à gestão da execução do
contrato, a ser exercida, considerando o disposto no § 2º do artigo 41 da IN SEGES/MPDG nº 05, de
2017, pelo servidor indicado pela UFPE, auxiliado pelas fiscalizações administrativas e técnicas a
serem exercidas pelos servidores indicados também pela UFPE, respectivamente.
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9.4. Além de ser responsável pela coordenação das atividades a serem desenvolvidas em âmbito de
fiscalização administrativa, técnica e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução
processual e ao encaminhamento da documentação pertinente, em tempo hábil, à Diretoria de Licitações e Contratos – DLC da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros, caberá ao gestor contratual:
a) Solicitar à empresa CONTRATADA, ao supervisor/preposto da mesma ou obter da UFPE,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;
b) Realizar uma reunião inicial, após a assinatura do Contrato, antes do início da execução contratual, com o supervisor/preposto designado pela empresa CONTRATADA, conjuntamente
com a Fiscalização Administrativa e Técnica, registrada em Ata, para apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução dos serviços pela empresa CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros;
c) Realizar reuniões periódicas com o supervisor/preposto da empresa CONTRATADA, conjuntamente com a Fiscalização Administrativa e Técnica, registrada em Ata, de modo a garantir a
qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos já desenvolvidos pelo pessoal da
empresa CONTRATADA;
d) Assegurar-se de que o número de profissionais alocados e a alocação dos recursos são necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato a ser firmado, é suficiente para
a execução dos serviços previstos em conformidade com as especificações estabelecidas e aos
padrões de qualidade e eficiência requeridos, não permitindo a execução de tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
e) Adotar registro documental de ocorrências de todas as não conformidades ao contrato a ser
firmado, detectadas pela Fiscalização, conforme o disposto no artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666, de 1993;
f) Exigir da empresa CONTRATADA a correção das falhas verificadas, bem como a substituição de profissionais cuja conduta ou desempenho mostrem-se insatisfatórios;
g) Recomendar, por escrito, à UFPE, mediante a Diretoria de Licitações e Contratos – DLC da
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST, a aplicação das sanções contratuais que se
tornarem cabíveis, pelo desatendimento ou descumprimento pela contratada das obrigações contratuais;
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h) Emitir pareceres em todos os atos da UFPE relativos à execução do contrato a ser firmado,
em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;
i) 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;
j) Providenciar instrumentos de controle que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos,
quando for o caso:
k) Liberar fatura (nota fiscal) para pagamento após o recebimento provisório por parte fiscalização técnica e administrativa, verificação dos itens cabíveis a gestão e recebimento definitivo;
l) Oficiar, por escrito, ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB
irregularidades identificadas no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da
empresa CONTRATADA, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, as identificadas em
relação ao recolhimento do FGTS, juntando aos autos do processo administrativo respectivo,
cópias dos expedientes trocados entre a UFPE e àqueles órgãos (TCU – Acórdão 1214/2013Plenário);
m) Reter, até que a empresa CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias ou
dos documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, de acordo com o
que está previsto na legislação vigente:
m.1. a garantia contratual, conforme artigo 56 da Lei nº 8.666, de 1993, prestada
com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos
prejuízos sofridos pela UFPE, nos termos da legislação que rege a matéria; e
m.2. os valores das faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
9.4.1. A gestão será exercida no interesse da UFPE e não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo se, quando destes for apurado ação ou omissão funcional, na forma e para os efeitos legais.
9.4.2. Cabe ao gestor solicitar, se julgar necessário, assessoramento técnico, contábil e jurídico no intuito de garantir o cumprimento do objeto a ser contratado, desde que forneça a esses profissionais toda a documentação que lhes subsidie análise.
9.5. A FISCALIZAÇÃO ADMNISTRATIVA será realizada em conformidade com o que preceitua o
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anexo VIII-B, item 1, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, à qual caberá, além do acompanhamento dos
aspectos administrativos quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto
às providências tempestivas nos casos de inadimplemento:
a) Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir da empresa
CONTRATADA, se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as documentações
adiante indicadas nas seguintes periodicidades (Anexo VIII-B, subitem 2.1, da IN SEGES/MPDG
05/2017):
a.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
a.1.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com
informações sobre todos os profissionais terceirizados que prestam serviços,
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, ocorrências e horas extras trabalhadas;
a.1.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a
fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as
informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo profissional;
a.1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;
a.1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);
a.1.5. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para
a CONTRATADA;
a.1.6. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade
no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados
Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

a.2. No primeiro mês da prestação dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o
início dos mesmos:
1.

relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, ho-

rário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
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2.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos profissionais ad-

mitidos, devidamente assinada pela CONTRATADA; e
3.

exames médicos admissionais dos empregados da contratada que presta-

rão os serviços.
4.

declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
5.

Apólice de seguro de vida coletivo contra riscos de acidentes de trabalho.

a.3. Mensalmente, até o último dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, previamente ao pagamento da fatura:
1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11%
(onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a
prestação do serviço;
2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso
esses documentos não estejam regularizados no Sicaf;
4. Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

a.4. Quando solicitado pela fiscalização, no prazo de 15 (quinze) dias úteis:
1.

extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério

da UFPE;
2.

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos

serviços, em que conste como tomadora a UFPE;
3.

cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia dos recibos de depósitos bancários;
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4.

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
5.

comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reci-

clagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

a.5.

Fiscalização diária:
a.5.1. Devem ser evitadas ordens diretas da UFPE dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao supervisor/preposto da
CONTRATADA. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças
relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.
a.5.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a
negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez
que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.
a.5.3. Devem ser conferidos, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de
trabalho.

a.6. Quando da extinção ou rescisão do contrato a ser firmado, após o último mês de
prestação dos serviços, no prazo de 30 (trinta) úteis corridos:
1.

termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestado-

res de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da
categoria;
2.

guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, refe-

rentes às rescisões contratuais;
3.

extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do

FGTS de cada empregado dispensado; e
4.

exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

b) Verificar, quando da rescisão contratual, o pagamento pela empresa CONTRATADA
das verbas rescisórias ou dos documentos que comprovem que os profissionais serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho (Artigo 64 da IN SEGES/MPDG 05/2017);
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c) Verificar, para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato (Anexo VIII-B, item 9, da IN SEGES/MPDG 05/2017);
d) Preencher, juntamente com a Gestão do Contrato, no início da execução dos serviços,
planilhas-resumo de todo o contrato administrativo. Estas conterão informações sobre todos os profissionais terceirizados que prestam serviços na UFPE, com os seguintes dados:
nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílioalimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas, conforme Planilha de Controle de Terceirizados (Anexo IV, deste Projeto Básico).
e) Solicitar diretamente a todos os profissionais da CONTRATADA seus extratos da
conta do FGTS de modo a constatar se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão
sendo recolhidas em seus nomes.
9.5.1. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.
9.5.2. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos deverão
ser apresentados, devendo ser apresentados para cada novo profissional que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de profissionais no curso do contrato de
prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao
profissional dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.
9.5.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.
9.5.4. A UFPE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade de correção.
9.5.5. A fiscalização do contrato deverá analisar a documentação solicitada no prazo de 30 (trinta)
dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
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9.6. Caberá ao Fiscal técnico:
a)

Avaliar constantemente a execução do objeto, atuando de modo a evitar que a

CONTRATADA (Anexo VIII-A, item 1, caput, alíneas “a” e “b”, da IN SEGES/MPDG
nº 05/2017):
1.

não produza os resultados, deixe de executar ou não execute com a qua-

lidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
2.

deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução

do serviço, ou utilize-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
b)

Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua

degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas (Anexo VIII-A, item 2, da IN SEGES/MPDG nº
05/2017).
c)

Apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação de desempenho e quali-

dade da prestação dos serviços realizada, exigindo do preposto ciência ao conteúdo apresentado mediante aposição da assinatura do mesmo no documento (Anexo VIII-A, itens 3
e 3.1, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017).
d)

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, apurar o

resultado das avaliações da execução do objeto.
e)

Conferir, diariamente, quais empregados terceirizados estão prestando serviços

e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha elaborada pelo gestor do
contrato;
f)

Participar da reunião inicial de que trata este Termo de Referência, conjunta-

mente com o Gestor do contrato, registrada em Ata, após a assinatura do contrato, e das
reuniões periódicas com o preposto da empresa CONTRATADA, de modo a garantir a
qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos porventura já desenvolvidos pelo pessoal da mesma;
g)

Assegurar-se de que o número de profissionais alocados é suficiente para o de-

sempenho dos serviços previstos, bem como de que a execução desses atende às especificações estabelecidas e aos padrões de qualidade e eficiência requeridos, não permitindo a
execução de tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
h)

Comunicar, por escrito, diariamente, ao gestor do contrato, as ausências dos

profissionais da empresa CONTRATADA;
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i)

Abster-se de exercer poder de mando sobre os profissionais da empresa CON-

TRATADA, devendo encaminhar as solicitações e eventuais críticas relacionadas aos serviços unicamente ao preposto da empresa.
j)

Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a nego-

ciação de folgas ou a compensação de jornada, por se tratar de conduta exclusiva do empregador;
k)

Registrar as não conformidades encontradas e encaminhá-las ao gestor do con-

trato, inclusive queixas dos usuários;
l)

Manter atualizado um Livro de Registros e Ocorrências onde deverão constar as

ocorrências, não conformidades, notificações e registros cotidianos relativos ao contrato a
ser firmado;
m)

Exigir da empresa CONTRATADA, durante a execução contratual, a correção

das falhas verificadas, bem como a substituição de profissionais cuja conduta ou desempenho mostrem-se insatisfatórios;
n)

Conhecer os termos do Contrato de Prestação de Serviços;

o)

Instruir o gestor nos atos da UFPE relativos à execução contratual, em especial

aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato a ser firmado;
p)

Atestar a fatura mensal, confirmando o recebimento provisório dos serviços;

q)

Encaminhar ao Gestor do contrato a fatura atestada.

9.6.1

O fiscal técnico poderá aceitar justificativa da CONTRATADA para a prestação
do serviço com menor nível de conformidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle do prestador (Anexo VIII-A, subitem 3.2, da IN SEGES/MPDG
nº 05/2017).

9.6.2

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem
ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência (Anexo VIII-A, subitem 3.3, da IN SEGES/MPDG nº
05/2017).

9.6.3

É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de qualidade da prestação
dos serviços. (Anexo VIII-A, subitem 3.4, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017).
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9.6.4

A avaliação de que trata este Instrumento poderá ser realizada diária, semanal ou
mensalmente, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for
o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços (Anexo VIII-A,
subitem 3.5, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017).

9.6.5

Não se admitirá que a avaliação de que trata este Instrumento seja realizada em
periodicidade superior à máxima indicada, bem como a não realização da mesma.

9.6.6

O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
Diretoria de Licitações e Contratos – DLC da Pró-Reitoria de Gestão
Administrativa – PROGEST para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.6.7

O representante da UFPE 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.

9.6.8

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas,
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS
ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da
UFPE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.6.9

Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a UFPE comunicará
o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

9.6.9.1 Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo
de quinze dias, a UFPE poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato.
9.6.9.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado
pela UFPE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
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9.6.9.3 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a
assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes
entre a UFPE e os profissionais da CONTRATADA.
9.6.10 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e
previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua
execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
9.6.11 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
corresponsabilidade da UFPE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Em se tratando de segurança, as regras de conduta de todos os que estão sujeitos à gestão da
Instituição devem ser claras e amplamente divulgadas. Assim também os procedimentos para definir
responsabilidades de quem as infringe. E por fim, as ações delegadas a terceiros devem ser incisivas e
precisas, não dando margem para a discrição do agente na sua execução. É nessa malha de regras que a
inteligência da segurança detecta as desconformidades, identifica riscos e aponta as correções e/ou
mitigações adequadas, subsidiando a administração na adoção das medidas pertinentes.
10.2. Além dos encargos de ordem legal, obriga-se a empresa CONTRATADA:
a) Executar os serviços conforme especificações deste Instrumento e de sua proposta, com a
alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os insumos necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Instrumento e em sua proposta;
b) Em relação ao pessoal contratada para a execução dos serviços, a empresa CONTRATADA responsabilizar-se-á, exclusivamente, por:
1. cumprir e fazer cumprir todas as normas legais referentes à execução dos serviços e,
em particular, à segurança do trabalho, de âmbito federal, estadual e municipal ou estabelecidas pela Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria;
2. tomar as medidas necessárias ao atendimento de seu pessoal, acidentado ou acometido
de mal súbito;
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3. manter seguro coletivo contra riscos de acidente de trabalho;
4. realizar exame admissional e demissional, assim como a realização de exames periódicos de caráter preventivo;
5. fornecer obrigatoriamente vale transporte e vale-alimentação aos seus empregados,
envolvidos na prestação dos serviços, de acordo com a legislação vigente e Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria;
6. cumprir todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato a ser firmado, pagando os salários dos seus empregados
através de depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas no município de Recife, como exige disposto no anexo VII-B, subitem 1.2, alínea “b”, da IN
SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
7. observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas coletivas da
categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho.
8. Comprovar a formação técnica específica da mão de obra oferecida, através de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;
9. Dispor, imediatamente, após o recebimento da Ordem de Serviço, a mão de obra nos
postos relacionados neste TR, nos horários fixados na escala de serviço, informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os postos, conforme o estabelecido.

b.1) Além da disponibilidade de efetivo nos padrões desejados, impedir que o(s) profissional(is) que cometa(m) falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja
mantido(s) ou retorne(m) às instalações da mesma;
b.2) A CONTRATADA deve atender as exigências da UFPE quanto às substituições
de mão de obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços, providenciando a substituição já em relação à jornada seguinte.

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 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
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UFPE autorizada a descontar da garantia exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
e) Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, e, ainda:
e.1) dispor de preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens
ao contingente alocado, resolvendo quaisquer questões pertinentes à execução do
serviço, visando à correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações
e solicitações da UFPE;
e.2) dispor de técnico em Segurança do Trabalho para orientar, coordenar, acompanhar
e supervisionar as atividades desenvolvidas e a utilização de materiais e equipamentos,
incluídos os EPI’s;
e.3) manter o efetivo de mão de obra especificada e especializada nos horários
predeterminados pela UFPE, independentemente do afastamento de qualquer
trabalhador quer por férias, quer por licença médica ou por qualquer outro fator,
procedendo-se à imediata substituição do afastado, não sendo permitida a
prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
e.4) Registrar jornada de trabalho e realizar controles referentes à entrada e à saída de
profissionais no local de trabalho;
e.5) Substituir, no prazo de 4 (horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e
licenças, o empregado posto a serviço da UFPE, devendo identificar previamente o
respectivo substituto ao fiscal administrativo do Contrato;
f)

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de profissional que seja familiar de agente

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na UFPE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;
g) Disponibilizar à UFPE os profissionais devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme disposto neste Instrumento;
h) Fornecer os uniformes, insumos e Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por seus profissionais, conforme disposto neste Instrumento, sem repassar quaisquer custos a
estes;
i)

Responsabilizar-se pela fiscalização e bom uso do uso dos uniformes e dos Equipamen-

tos de Proteção Individual, acatando as orientações da UFPE quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, apresentando ao Serviço de Engenharia de Segurança
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do Trabalho – SESST da UFPE, no início da execução dos serviços, o Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO-NR7 e o Programa de Prevenção de Risco Ambiental – PPRA-NR9 nos
termos da Lei nº 6.514/77, conforme o citado anexo, além das fichas de EPI’s fornecidos aos profissionais e os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO).
i.1) A CONTRATADA, além de atender ao inciso V do artigo 6º da IN SLTI/MPOG nº
01/2010, deverá oferecer treinamento, capacitação e reciclagem dos profissionais,
preferencialmente em período de recesso acadêmico da UFPE, observada a indicação
em Laudo Técnico para Licitações a ser elaborado pela UFPE e na legislação pertinente,
apresentando à gestão contratual, pelo menos anualmente, cópia dos respectivos
certificados.
i.2) Conforme o disposto no referido Laudo Técnico, a empresa CONTRATADA fica
obrigada a estabelecer uma CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou seu
designado, conforme requisitos da NR-05 e disponibilizar a documentação atualizada;
i.3) Em caso de acidentes ou doenças ocupacionais devem ser emitidas CAT –
Comunicação de Acidente do Trabalho e 01 (uma) cópia deverá ser entregue à UFPE,
no prazo de até 24h após o acidente;
i.4) É imprescindível a observação das recomendações previstas na Avaliação
Preliminar de Riscos, devendo emitir laudo técnico de insalubridade e periculosidade.
j) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização por parte da
UFPE, bem como atender prontamente às observações e exigências que lhes forem apresentadas pela
gestão e fiscalização contratuais, desde que em consonância com o pactuado no Termo de Contrato;
k) Apresentar à fiscalização administrativa a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços, no prazo de até dez dias úteis, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MPDG nº 5, de 2017, caso seja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT):
1. relação dos profissionais, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF);
2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos profissionais admitidos,
devidamente assinada pela CONTRATADA; e
3. exames médicos admissionais dos profissionais que prestarão os serviços;
4. declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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5. Apólice de seguro de vida coletivo contra riscos de acidentes de trabalho.

l) Entregar à fiscalização administrativa, até o último dia útil do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, como condição de pagamento da fatura, conforme alínea “c” do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MPGDG nº 5, de 2017, os documentos adiante elencados referentes aos
profissionais vinculados ao serviço que sejam regidos pela CLT, quando não for possível a verificação
da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF:
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 da CONTRATADA;
4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

m) Entregar à fiscalização administrativa quando por esta solicitado, no prazo de 15 dias
corridos:
1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer profissional, a critério da
fiscalização administrativa;
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomadora a UFPE;
3. cópia dos contracheques dos profissionais relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia dos recibos de depósitos bancários;
4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, 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 profissional;
5. comprovantes de realização de cursos de treinamento e reciclagem exigidos e dos que
vierem a ser oferecidos aos profissionais por exigência legal.
m.1. Fornecer, sempre que solicitados pela UFPE, os comprovantes do cumprimento
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à
disposição da UFPE.
m.2. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das
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obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante
prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
m.3. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada
no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
m.4. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

n) Entregar à fiscalização administrativa, quando da extinção ou rescisão do contrato a ser
firmado, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
como condição para pagamento:
1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos profissionais prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria ou, conforme Art
64 da IN SEGES/MPDG nº 5, de 2017, documentos que comprovem que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
profissional dispensado; e
4. exames médicos demissionais dos profissionais dispensados.
o) Emitir a fatura devida até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços,
cujo pagamento estará condicionado à apresentação da documentação exigida e nos prazos estabelecidos;
p) Apresentar junto com a fatura de cada mês a Planilha de Controle de Terceirizados, devidamente preenchida, em modelo a ser oferecido pela UFPE;
q) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à UFPE;
q.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições
contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA,
de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
r) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada no Recife, capital
do Estado de Pernambuco, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da UFPE. Em
caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a UFPE analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.
s) Evitar situações que gerem inquietação, agitação ou protestos no âmbito da UFPE por
parte dos seus profissionais, em virtude de atrasos no pagamento de direitos que lhes são devidos, como salários, vale transporte, vale alimentação e quaisquer outros assegurados por força de Lei;
t) Autorizar a UFPE, no momento da assinatura do contrato, conforme alínea “d” do subitem 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
t.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria UFPE (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, como prevê o subitem 1.3 do Anexo VII-B da IN
SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
u) Autorizar a UFPE, no momento da assinatura do contrato, conforme alínea “c” do subitem 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017, a reter, a qualquer tempo, a garantia contratual;
v) Não permitir que o profissional designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;
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w) Evitar fazer uso de aparelho de comunicação (celular, tablete, smartphone, similares e
outros porventura massificados ao longo da execução contratual) durante a execução dos serviços, visando a evitar prejuízos à execução contratual e à lógica de ser dos serviços contratados;
x) Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da UFPE;
y) Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à UFPE
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
z) Instruir seus profissionais, 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 medidas abaixo, em conformidade com as alíneas “e”, “f” e
“g” do subitem 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 05, de 2017:
1.

viabilizar o acesso de seus profissionais, 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, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do profissional;
2.

viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos

os profissionais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do profissional;
3.

oferecer todos os meios necessários aos seus profissionais para a obtenção de

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
aa) Designar formalmente, a partir do início da vigência do contrato a ser firmado, preposto
para representá-la durante a execução contratual e intermediar as solicitações entre o gestor contratual
e os profissionais contratados;
bb) Relatar à UFPE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
cc) 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;
dd) 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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ee) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da UFPE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, devendo orientar seus profissionais nesse sentido;
ff) Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
gg) 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.
gg.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.
hh) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, todas as
obrigações sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre o contrato a ser firmado, bem
como as despesas necessárias para devida execução contratual, exceto aquelas imputáveis exclusivamente à UFPE;
ii) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
jj) Elaborar e apresentar à UFPE relatório mensal dos serviços executados, contendo detalhamento, memória técnica, assiduidade e pontualidade de seu pessoal, controle de periodicidade exigida e demais informações necessárias ao acompanhamento e avaliação da execução dos serviços;
kk)

Observar as regras de sustentabilidade porventura a serem estabelecidas no edi-

tal licitatório.
ll) Se a UFPE, por meio da gestão e/ou fiscalização contratuais, relevar o descumprimento
no todo ou em parte de quaisquer obrigações da empresa CONTRATADA, tal fato não liberará esta das
mesmas obrigações.
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mm) A omissão eventual da UFPE, no desempenho de suas atribuições fiscalizadoras, não
eximirá a empresa CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços
contratados.
nn) Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que venha a ser contratada para a
prestação dos serviços, não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo
as exceções previstas no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
oo) Promover capacitação nas áreas, ambientes e contextos indicados pela contratante, com
o objetivo de tornar os funcionários prestadores de serviço conhecedores do meio universitário e suas
nuances (nível comportamental, técnico, funcional e ambiental).

11. OBRIGAÇÕES DA UFPE
a)

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acor-

do com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b)

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de servidores a se-

rem designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos profissionais eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos ao Magnífico Reitor por meio da Diretoria de Licitações e Contratos – DLC da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST da UFPE, para as providências cabíveis;
c)

Notificar a CONTRATADA de eventuais imperfeições no curso da execução dos servi-

ços, solicitando a regularização/correção no prazo de 1 (um) dia útil;
d)

Não permitir que os profissionais da CONTRATADA dobrem jornadas de trabalho, de

modo a não conflitar com as exigências legais;
e)

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condi-

ções estabelecidas no Edital e seus anexos, abatidas as multas, se houver;
f)

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada,

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

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
1.

Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, presta-

ção de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os profissionais da CONTRATADA;
2.

exercer o poder de mando sobre os profissionais da CONTRATADA, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
3.

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;
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4.

promover ou aceitar o desvio de funções dos profissionais 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 profissional foi contratado;
5.

considerar os profissionais da CONTRATADA como colaboradores eventuais da

UFPE, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;
6.

definir o valor da remuneração dos profissionais da empresa CONTRATADA;

7.

conceder aos profissionais da CONTRATADA direitos típicos de servidores pú-

blicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

h)

fiscalizar mensalmente, em relação a todo o quantitativo profissional empregado para

a execução do objeto contratual, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para
com o FGTS, especialmente:
1.

A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem

como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
2.

O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos profissionais

que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
3.

O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais dis-

pensados até a data da extinção do contrato.

i)

Solicitar diretamente a todos os profissionais da CONTRATADA seus extratos da conta

do FGTS de modo a constatar se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas
em seus nomes.
j)

Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho e a documentação solicitada na

alínea “n” deste subitem, referente ao pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato (Anexo VIII-B, subitem 2.1, alínea “d”, da Instrução Normativa nº 5/2017);
k)

Rever periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela empresa

CONTRATADA;
l)

Fornecer à empresa CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cum-

primento das obrigações assumidas;
m)

Disponibilizar vestiários, armários para guarda de pertences e local para convivência

dos profissionais empregados, além de disponibilizar instalações sanitárias adequadas;
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n)

Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará vinculado o contrato

toda a documentação referente ao mesmo;
o)

Providenciar a publicação resumida do contrato a ser firmado e, se for o caso, de seus

aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União.

11.1. A UFPE, em articulação com o serviço da empresa contratada, utilizará a força de trabalho
do seu quadro de Vigilantes nas suas atribuições pertinentes.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1.Não serão admitidas subcontratação e/ou sub-rogação do objeto contratual.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da UFPE à continuidade do
contrato.

14. DA PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO
14.1. Conforme documentos juntados, solicitamos propostas de preços às empresas
especializadas na prestação de serviço de vigilância armada com sistema de ronda eletrônica, no
intuito de se obter a média de valores aplicados no mercado, para posterior disponibilidade de dotação
orçamentária por parte da Pró-Reitoria de Planejamento da UFPE, para a contratação.

15. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO
a. São os seguintes os requisitos básicos exigíveis à contratação:
a)

Atuar no ramo pertinente ao objeto do Contrato;

b)

Estar credenciada no Portal de Compras do Governo Federal e atender os requisi-

tos de habilitação enumerados neste Termo;
c)

Não estar impedido de contratar e/ou licitar com a União e/ou a UFPE;

d)

Ter disponibilidade de pessoal, equipamentos e armas em perfeito estado de con-

servação e funcionamento para prestação dos serviços.
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16. DA HABILITAÇÃO
a.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, a UFPE verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros, registrados em ATA (fls.488)
e ratificados no parecer de habilitação emitido pela DLC/UFPE (fls 881/882):
i.

SICAF;

ii.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

iii.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
iv.

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

v.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

vi.

Constatada a existência de sanção, a UFPE reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

b.

A Beneficiária apresentará a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, Re-

gularidade Fiscal e trabalhista (fls. 91/119):
c.
•

Habilitação jurídica:

Contrato Social Vigente, através de sua 17ª Alteração (fls. 96/112)
d.

Regularidade fiscal e trabalhista:
i. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
ii. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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iii. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
iv. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
v. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
vi. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
vii. Encontra-se Regular no SICAF, para os seguintes níveis de credenciamento - regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e da habilitação
jurídica .

e.

Qualificação Econômico-Financeira:
i.

Diante de parecer do Contador/DLC.

f.

Apresentar declaração que dispõe de matriz com escritório no local definido.

g.

Como condição de habilitação apresentar ainda:
I. Portaria de autorização de funcionamento no Estado de Pernambuco, em vigor, na
forma do disposto na Portaria nº 992-DPF, de 25/10/1995, para a execução dos
serviços de segurança patrimonial, escolta armada e segurança pessoal privada,
expedida pelo Departamento de Polícia Federal; (fls. 211)
II. Revisão da autorização de funcionamento, expedida(s) pelo Departamento de Polícia
Federal, caso a autorização para funcionamento tenha sido expedida há mais de 12
(doze) meses (fls. 230);
III. Certificado de Segurança, em nome da licitante, emitido pelo Departamento de Polícia
Federal – Superintendência Regional no Estado de Pernambuco, válido na data de
apresentação da proposta, de que a proponente está autorizada a funcionar no
Estado de Pernambuco como empresa especializada de segurança privada, nos
termos da legislação pertinente (fl. 230).
IV. Prova de comunicação de funcionamento dirigida à Secretaria de Defesa Social do
Estado de Pernambuco, em consonância com o artigo 38 do Decreto nº 89.056/1983
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(fl.231);
V. Registro das armas atualmente disponíveis em quantitativo exigido para o desempenho,
a contento, dos serviços contratados (fls. 232/291);
VI. Declaração, acompanhada do respectivo contrato, fornecida por empresa (escola) de
formação e reciclagem de vigilantes, autorizada a funcionar pelo Ministério da
Justiça, comprovando que a proponente recicla regularmente seus profissionais de
vigilância (fls.292/295);
VII.

Declaração firmada pelo representante legal da empresa de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não
realiza-la, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas
ou financeiras com este.
g.1. Entende-se como representante legal da licitante e como pertencente(s) ao quadro permanente da licitante:
I.

Empregado; ou

II.

Sócio; ou

III.

Diretor; ou

IV.

Prestador de serviços (Acórdão TCU 141/2008-Plenário); ou

V.

Profissional disponível para desempenhar seus serviços, de modo perma-

nente, durante a execução do contrato (Acórdãos TCU 33/2011 e 2299/2011, ambos do Plenário).

h.

A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-

financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF,
nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.
i.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
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17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
a.

O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato,

prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser
prorrogado por igual período quando solicitado pela contratada durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado aceito pela UFPE. Idêntico prazo será observado na prorrogação, alteração
do acréscimo ou reajuste contratual.
i. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo
de 2% (dois por cento).
ii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a UFPE a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
b.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MPDG nº 5/2017.
c.

A garantia será efetuada, a critério da adjudicatária, em uma das seguintes modalidades:

i) caução em dinheiro ou título da dívida pública; ii) seguro-garantia; iii) fiança bancária.
d.

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específi-

ca na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
e.

Título da Dívida Pública oferecidos em garantia contratual deverá ser acompanhado de

documento oficial probatório de sua autenticidade e de sua convertibilidade em moeda legal corrente,
sendo aceitos os não prescritos. Somente serão aceitos Títulos da Dívida Pública Federal escriturais,
registrados em sistemas centralizados de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do
Brasil – BACEN, pelo valor econômico informado pelo Tesouro Nacional.
f.

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indi-

cados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
g.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
i. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
ii. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a exe-

cução do contrato;
iii. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
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iv. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
h.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, contados da data em que for notificada.
i.

A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

j.

A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as

verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2, ‘c’, do anexo VII-B da IN
SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que rege a matéria.
k.

Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decor-

rentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação
de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho.
l.

Será considerada extinta a garantia:
i. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de impor-

tâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da UFPE, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
ii. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n.
05/2017.
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