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PROJETO BÁSICO 

 
 

Processo Administrativo n.° 23079.004475/2020-19 
 
 

1.  DO OBJETO 

1.1. Contratação de mão de obra temporária para atendimento aos casos de COVID 19 das Unidades 

Hospitalares ligadas ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

Grupo Item CATSER CATEGORIA / CARGO QTD 
 Valor Mensal 

do Posto   
 Valor Mensal 
Total do Item  

 Valor Mensal 
Total do Grupo  

Maternidade Escola - ME 

1 
1 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Diurno 15  R$ 10.975,91   R$ 164.638,65    

2 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Noturno 15  R$ 12.077,94   R$ 181.169,10   R$ 345.807,75  

2 
3 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Diurno 15  R$ 8.491,27   R$ 127.369,05    

4 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Noturno 15  R$ 9.184,97   R$ 137.774,55   R$ 265.143,60  

3 
5 

5380 
Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Diurno 30  R$ 4.800,76   R$ 144.022,80    

6 
5380 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Noturno 30  R$ 4.882,62   R$ 146.478,60   R$ 290.501,40  

4 
7 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias - Diurno 2  R$ 8.491,16   R$ 16.982,32    

8 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias - Noturno 2  R$ 9.184,83   R$ 18.369,66   R$ 35.351,98  

Instituto de Puericultura Martagão Gesteira - IPPMG 

5 

9 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Diurno 32 R$ 10.975,91  R$ 351.229,12    

10 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Noturno 32 R$ 12.077,94  R$ 386.494,08    

11 5380 Médico diarista 4h Diárias - Diurno 2 R$ 10.814,23  R$ 21.628,46  R$ 759.351,66  

6 
12 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Diurno 48 R$ 8.491,27  R$ 407.580,96    

13 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Noturno 49 R$ 9.184,97  R$ 450.063,53  R$ 857.644,49  

7 
14 

5380 
Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Diurno 57 R$ 4.800,76  R$ 273.643,32    

15 
5380 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Noturno 57 R$ 4.882,62  R$ 278.309,34  R$ 551.952,66  

  
16 

5380 
Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a 
sexta 5 R$ 8.289,07  R$ 41.445,35  R$ 41.445,35  

8 17 
5380 

Farmacêutico 30 Horas semanais de segunda a 
sexta 4 R$ 8.288,94  R$ 33.155,76    

18 5380 Farmacêutico plantonista de 24h Diárias  3 R$ 8.837,84  R$ 26.513,52  R$ 59.669,28  

9 19 
5380 

Técnico de Farmácia 30 Horas semanais de 
segunda a sexta 4 R$ 4.684,04  R$ 18.736,16    

20 5380 Técnico de Farmácia plantonista de 24h Diárias  2 R$ 4.983,54  R$ 9.967,08  R$ 28.703,24  

10 21 
5380 

Farmacêutico ou Biomédico 40 Horas semanais de 
segunda a sexta 12 R$ 8.728,55  R$ 104.742,60    

22 5380 Farmacêutico ou Biomédico Plantão 24h Diárias 8 R$ 8.970,06  R$ 71.760,48  R$ 176.503,08  

11 23 
5380 

Técnico de Laboratório 40 Horas semanais de 
segunda a sexta 11 R$ 5.123,53  R$ 56.358,83    

24 5380 Técnico de Laboratório 24h Diárias 7 R$ 5.091,55  R$ 35.640,85  R$ 91.999,68  

  25 5380 Técnico em Radiologia 24h Diárias 8 R$ 7.184,58  R$ 57.476,64  R$ 57.476,64  

  
26 

5380 
Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a 
sexta 3 R$ 8.728,80  R$ 26.186,40  R$ 26.186,40  

  27 5380 Psicólogo 40 Horas semanais de segunda a sexta 5 R$ 8.728,57  R$ 43.642,85  R$ 43.642,85  

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF 

12 
28 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Diurno 25 R$ 10.975,91  R$ 274.397,75    

29 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Noturno 25 R$ 12.077,94  R$ 301.948,50  R$ 576.346,25  

13 
30 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Diurno 40 R$ 8.491,27  R$ 339.650,80    

31 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Noturno 40 R$ 9.184,97  R$ 367.398,80  R$ 707.049,60  

14 
32 

5380 
Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Diurno 90 R$ 4.800,76  R$ 432.068,40    

33 
5380 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Noturno 90 R$ 4.882,62  R$ 439.435,80  R$ 871.504,20  

  34 5380 Fisioterapeuta plantonista de 24h Diárias 50 R$ 8.837,99  R$ 441.899,50  R$ 441.899,50  

15 
35 5380 Farmacêutico plantonista de 12h Diárias - Diurno 2 R$ 8.491,03  R$ 16.982,06    

36 5380 Farmacêutico plantonista de 12h Diárias - Noturno 2 R$ 9.184,69  R$ 18.369,38  R$ 35.351,44  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROJETO BASICO

Processo Administrativo n.° 23079.004475/2020-19

1. DO OBJETO

1.1. Contratagao de mao de obra temporaria para atendimento aos casos de COVED 19 das Unidades
Hospitalares ligadas ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de janeiro, conforme
condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Valor Mensal Valor Mensal Valor MensalGrupo Item CATSER CATEGORIA / CARGO QTD do Posto Total do Item Total do Grupo

Matemidade Escola - ME
1 1 5380 Médico plantonista de 12h Diaries — Diurno 15 R3; 10.975,91 R$ 16463365

2 5380 Médico plantonista de 12h Diaries — Noturno 15 R3; 12.077,94 R$ 181.169,10 R$ 345.807,75
2 3 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Diurno 15 R$ 8,491,27 R$ 127.369,05

4 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Noturno 15 R$ 9184,97 R$ 137,774,55 R$ 265.143,60
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 1211 Diaries

3 5 — Diurno 30 R$ 4.800.76 R$ 144.022.80
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 1211 Diaries

6 — Noturno 30 R5 4.882.62 R$ 146478.60 R$ 290.501.40
4 7 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diérias - Diurno 2 R$ 8491,16 R$ 16.982,32

8 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diérias - Noturno 2 R$ 9.184,83 R$ 18.369,66 R$ 35.35138
Instituto de Puericultura Martagéo Gesteira - IPPMG

9 5380 Médico plantonista de 12h Diaries — Diurno 32 R3; 10,975,91 R$ 351.229,12
5 10 5380 Médico plantonista de 12h Diaries — Noturno 32 R3; 12,077,94 R$ 38649408

11 5380 Médico diarista 4h Diérias - Diurno 2 R3; 10.814.23 R$ 21.628.46 R$ 759.351.66
6 12 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Diurno 48 R$ 8.491,27 R$ 407.580,96

13 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Noturno 49 R$ 9184,97 R$ 450.063,53 R$ 857.644,49
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 1211 Diaries

7 14 — Diurno 57 R$ 4.800.76 R$ 273.643.32
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 1211 Diarias

15 — Noturno 57 R$ 4.882.62 R$ 278.309.34 R$ 551.952.66
5380 Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a

16 sexta 5 R$ 8.289.07 R$ 41.445,35 R$ 41.445,35
5380 Farmacéutico 30 Horas semanais de segunda a

8 17 sexta 4 R$ 8.288.94 R$ 33.155.76
18 5380 Farmacéutico plantonista de 24h Diérias 3 R$ 8837,84 R$ 26.51352 R$ 59.66928

5380 Técnico de Farmécia 30 Horas semanais de
9 19 segunda a sexta 4 R$ 4.684,04 R$ 18.736,16

20 5380 Técnico de Farmécia plantonista de 24h Diérias 2 R$ 4.983,54 R$ 9967,08 R$ 28.70324
5380 Farmacéutico ou Biomédico 40 Horas semanais de

10 21 segunda a sexta 12 R$ 8728,55 R$ 104.742,60
22 5380 Farmacéutico ou Biomédico Plantéo 24h Diérias 3 R$ 8970,06 R$ 71.760,48 R$ 176.503,08

5380 Técnico de Laboratério 40 Horas semanais de
11 23 segunda a sexta 11 R$ 5.123,53 R$ 56.358,83

24 5380 Técnico de Laboratério 24h Diérias 7 R$ 5,091,55 R$ 35.640,85 R$ 91.999,68
25 5380 Técnico em Radiologia 24h Diérias 8 R$ 7.184.58 R$ 57476.64 R$ 57476.64

5380 Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a
26 sexta 3 R$ 8728,80 R$ 26.186,40 R$ 26.186,40
27 5380 Psicélogo 40 Horas semanais de segunda a sexta 5 R$ 8728,57 R$ 43.642,85 R$ 43.642,85

Hospital Universitério Clementino Fraga Filho - HUCFF
12 28 5380 Médico plantonista de 12h Diérias — Diurno 25 R3; 10,975,91 R$ 274.397,75

29 5380 Médico plantonista de 12h Diérias — Noturno 25 R3; 12,077,94 R$ 301.948,50 R$ 576.346,25
13 30 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Diurno 40 R$ 8491,27 R$ 339.650,80

31 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Noturno 40 R$ 9184,97 R$ 367.398,80 R$ 707.049,60
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diérias

14 32 — Diurno 9O R$ 4800,76 R$ 432.068,40
5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diarias

33 — Noturno 9O R$ 4882,62 R$ 439.435,80 R$ 871.504,20
34 5380 Fisioterapeuta plantonista de 2411 Diérias 50 R5 8837,99 R$ 44189950 R$ 44189950

15 35 5380 Farmacéutico plantonista de 12h Diérias — Diurno 2 R$ 8491,03 R$ 16.982,06

36 5380 Farmacéutico plantonista de 12h Diérias — Noturno 2 R$ 9184,69 R$ 18.36938 R$ 35.351,44
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16 
37 

5380 
Técnico de Farmácia plantonista de 12h Diárias - 
Diurno 2 R$ 4.800,64  R$ 9.601,28    

38 
5380 

Técnico de Farmácia plantonista de 12h Diárias - 
Noturno 2 R$ 5.166,43  R$ 10.332,86  R$ 19.934,14  

17 39 
5380 

Técnico de Laboratório 40 Horas semanais de 
segunda a sexta 3 R$ 5.123,53  R$ 15.370,59    

40 5380 Técnico de Laboratório 24h Diárias 3 R$ 5.091,55  R$ 15.274,65  R$ 30.645,24  

  41 5380 Técnico em Radiologia 24h Diárias 7 R$ 7.184,58  R$ 50.292,06  R$ 50.292,06  

  
42 

5380 
Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a 
sexta 4 R$ 8.728,80  R$ 34.915,20  R$ 34.915,20  

  43 5380 Psicólogo 40 Horas semanais de segunda a sexta 4 R$ 8.728,57  R$ 34.914,28  R$ 34.914,28  

  
44 

5380 
Assistente Social 40 Horas semanais de segunda a 
sexta 6 R$ 8.728,86  R$ 52.373,16  R$ 52.373,16  

Instituto de Doenças do Tórax - IDT 

  45 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Noturno 5 R$ 12.077,94  R$ 60.389,70  R$ 60.389,70  

18 
46 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Diurno 5 R$ 8.491,27  R$ 42.456,35    

47 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Noturno 5 R$ 9.184,97  R$ 45.924,85  R$ 88.381,20  

19 
48 

5380 
Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Diurno 10 R$ 4.800,76  R$ 48.007,60    

49 
5380 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Noturno 10 R$ 4.882,62  R$ 48.826,20  R$ 96.833,80  

20 
50 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias - Noturno 8 R$ 9.184,83  R$ 73.478,64    

51 
5380 

Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a 
sexta 2 R$ 8.289,07  R$ 16.578,14  R$ 90.056,78  

  
52 

5380 
Técnico de Laboratório 40 Horas semanais de 
segunda a sexta 2 R$ 5.123,53  R$ 10.247,06  R$ 10.247,06  

Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB 

  53 5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 24h Diárias  21 R$ 4.983,67  R$ 104.657,07  R$ 104.657,07  

         

        R$ 6.937.170,74  

1.2. O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.4. Devido à imprevisibilidade da demanda causada pelo surgimento a todo o momento de casos de 

COVID-19 na mão de obra própria, os cargos necessários foram tratados o mais genericamente possível.  

A demanda e os requisitos para cada especialidade, previsto no ANEXO 9 do presente instrumento, 

poderá variar podendo inclusive ser incluídas especialidades não previstas no referido ANEXO para a 

que não haja comprometimento do atendimento à população. 

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global 

1.6. O contrato terá vigência pelo período de 03 (Três) meses prorrogável por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 

do Sr. Ministro de Estado da Saúde 

2. DAS JUSTIFICATIVAS E DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Reitoria e o Complexo Hospitalar da UFRJ têm dedicado especial esforço no combate ao COVID-

19. Desde a proteção aos trabalhadores da saúde e demais categorias envolvidas, passando por 

vigorosa busca de recursos financeiros, manutenção da qualidade do atendimento, apoio às atividades 

de pesquisa e do alunado. 

2.2. Atenção diuturna é dada a contratação de pessoal para a iminente abertura de leitos de CTI e de 

enfermarias de média complexidade. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, por exemplo, tem 

como meta abrir de início 30 leitos de CTI, exclusivamente para pacientes infectados pelo vírus. Além 

disso, com capacidade de abrir mais 30 leitos de CTI em breve espaço de tempo com previsão para 

chegar até 60 leitos. 

2.3. Nesse passo, por meio das Pró-reitoras de Desenvolvimento Planejamento e Finanças (PR3), de 

Pessoal (PR4) e de Gestão e Governança (PR6), a Reitoria está ultimando edital para contratação de 

pessoal com o objetivo de substituir trabalhadores afastados por terem contraído o vírus e por estarem 

no grupo de risco. 

2.4. Espera-se por meio de ampla divulgação do procedimento de contratação disciplinada por este 

Projeto Básico, mobilizar o mercado fornecedor dessa mão-de-obra, em sede de competitividade, para 
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  45 5380 Médico plantonista de 12h Diárias - Noturno 5 R$ 12.077,94  R$ 60.389,70  R$ 60.389,70  

18 
46 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Diurno 5 R$ 8.491,27  R$ 42.456,35    

47 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diárias - Noturno 5 R$ 9.184,97  R$ 45.924,85  R$ 88.381,20  

19 
48 

5380 
Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Diurno 10 R$ 4.800,76  R$ 48.007,60    

49 
5380 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias 
- Noturno 10 R$ 4.882,62  R$ 48.826,20  R$ 96.833,80  

20 
50 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias - Noturno 8 R$ 9.184,83  R$ 73.478,64    

51 
5380 

Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a 
sexta 2 R$ 8.289,07  R$ 16.578,14  R$ 90.056,78  

  
52 

5380 
Técnico de Laboratório 40 Horas semanais de 
segunda a sexta 2 R$ 5.123,53  R$ 10.247,06  R$ 10.247,06  

Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB 

  53 5380 Técnico de Enfermagem plantonista de 24h Diárias  21 R$ 4.983,67  R$ 104.657,07  R$ 104.657,07  

         

        R$ 6.937.170,74  

1.2. O objeto da contratação tem a natureza de serviço comum. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.4. Devido à imprevisibilidade da demanda causada pelo surgimento a todo o momento de casos de 

COVID-19 na mão de obra própria, os cargos necessários foram tratados o mais genericamente possível.  

A demanda e os requisitos para cada especialidade, previsto no ANEXO 9 do presente instrumento, 

poderá variar podendo inclusive ser incluídas especialidades não previstas no referido ANEXO para a 

que não haja comprometimento do atendimento à população. 

1.5. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global 

1.6. O contrato terá vigência pelo período de 03 (Três) meses prorrogável por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 

do Sr. Ministro de Estado da Saúde 

2. DAS JUSTIFICATIVAS E DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Reitoria e o Complexo Hospitalar da UFRJ têm dedicado especial esforço no combate ao COVID-

19. Desde a proteção aos trabalhadores da saúde e demais categorias envolvidas, passando por 

vigorosa busca de recursos financeiros, manutenção da qualidade do atendimento, apoio às atividades 

de pesquisa e do alunado. 

2.2. Atenção diuturna é dada a contratação de pessoal para a iminente abertura de leitos de CTI e de 

enfermarias de média complexidade. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, por exemplo, tem 

como meta abrir de início 30 leitos de CTI, exclusivamente para pacientes infectados pelo vírus. Além 

disso, com capacidade de abrir mais 30 leitos de CTI em breve espaço de tempo com previsão para 

chegar até 60 leitos. 

2.3. Nesse passo, por meio das Pró-reitoras de Desenvolvimento Planejamento e Finanças (PR3), de 

Pessoal (PR4) e de Gestão e Governança (PR6), a Reitoria está ultimando edital para contratação de 

pessoal com o objetivo de substituir trabalhadores afastados por terem contraído o vírus e por estarem 

no grupo de risco. 

2.4. Espera-se por meio de ampla divulgação do procedimento de contratação disciplinada por este 

Projeto Básico, mobilizar o mercado fornecedor dessa mão-de-obra, em sede de competitividade, para 
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5380 Tecnico de Farmacia plantonista de 12h Diarias —
16 37 Diurno , . . ., . 2 R$ 4.800.64 R$ 9601.28

5380 Tecnlco de FarmaCIa plantonlsta de 12h DIarIas —
38 Noturno 2 R$ 5.166.43 R$ 10.332.86 R$ 19.934.14

5380 Técnico de Laboratério 4O Horas semanais de
17 39 segunda a sexta 3 R$ 5.123,53 R$ 15.370,59

40 5380 Técnico de Laboratério 24h Diérias 3 R$ 5091,55 R$ 15.274.65 R$ 30.645,24
41 5380 Técnico em Radiologia 24h Diérias 7 R$ 7.184,58 R$ 50.292,06 R$ 50.292,06

5380 Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a
42 sexta 4 R$ 8.728.80 R$ 34.915.20 R$ 34915.20
43 5380 Psicologo 40 Horas semanais de segunda a sexta 4 R$ 8728,57 R$ 34.91428 R$ 34.914,28

5380 Assistente Social 40 Horas semanais de segunda a
44 sexta 6 R$ 8.728.86 R$ 52.373.16 R$ 52.373.16

Instituto de Doengas do T6rax - IDT
45 5380 Médico plantonista de 12h Diarias — Noturno 5 R3; 12,077,94 R$ 60.389,70 R$ 60.389,70

18 46 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diérias - Diurno 5 R$ 3.49127 R$ 42.45635

47 5380 Enfermeiro plantonista de 12h Diarias - Noturno 5 R$ 9184,97 R$ 4592435 R$ 88.38120
5380 Téonico de Enfermagem plantonista de 1211 Diarias

19 48 — [Diurno . ., . 10 R$ 4.800.76 R$ 48.007.60
5380 Tecnlco de Enfermagem plantonlsta de 1211 DIarIas

49 — Noturno 10 R$ 4.882.62 R$ 48.826.20 R$ 96833.80
50 5380 Fisioterapeuta plantonista de 12h Diarias - Noturno 3 R$ 9184,83 R$ 73478.64

20 5380 Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a
51 sexta 2 R$ 8.289.07 R$ 16.578.14 R$ 90.056.78

5380 Técnico de Laboratério 40 Horas semanais de
52 segunda a sexta 2 R$ 5123,53 R$ 10.247,06 R$ 10.247,06

Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB
l 53| 5380 lTécnico de Enfermagem plantonista de 2411 Diarias l 21 l R$ 4983.67 | RS; 104.657.07 I R$ 104.657.07

R$ 6.937.170.74

1.2. O objeto da contratagao tern a natureza de servigo comum.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens 550 05 discriminados na tabela acima.

1.4. Devido a imprevisibilidade da demanda causada pelo surgimento a todo o momento de casos de
COVED-19 na mao de obra prépria, os cargos necessarios foram tratados o mais genericamente possivel.
A demanda e 05 requisitos para cada especialidade, previsto no ANEXO 9 do presente instrumento,
podera variar podendo inclusive ser incluidas especialidades nao previstas no referido ANEXO para a
que nao haja comprometimento do atendimento a populagéo.

1.5. A presente contratagao adotara como regime de execugao a Empre/l'ada par Prego G/oba/

1.6. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 03 (Trés) meses prorrogével por periodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagao de emergéncia de saL'Jde
pL’iblica de importancia internacional, declarada por meio da Portaria n9 188, de 3 de fevereiro de 2020,
do Sr. Ministro de Estado da Saude

2. DAS JUSTIFICATIVAS E DOS OBJETIVOS DA CONTRATACAO
2.1. A Reitoria e o Complexo Hospitalar da UPR} tém dedicado especial esforgo no combate a0 COVED-
19. Desde a protegao aos trabalhadores da saL'Jde e demais categorias envolvidas, passando por
vigorosa busca de recursos financeiros, manutengao da qualidade do atendimento, apoio as atividades
de pesquisa e do alunado.

2.2. Atengao diuturna é dada a contratagao de pessoal para a iminente abertura de leitos de CT! e de
enfermarias de média complexidade. 0 Hospital Universitario Clementino Praga Pilho, por exemplo, tem
como meta abrir de inicio 3O leitos de CTE, exclusivamente para pacientes infectados pelo virus. Além
disso, com capacidade de abrir mais 30 leitos de CTE em breve espago de tempo com previsao para
chegar até 60 leitos.

2.3. Nesse passo, por meio das Pré-reitoras de Desenvolvimento Planejamento e Pinangas (PR3), de
Pessoal (PR4) e de Gestéo e Governanga (PR6), a Reitoria esté ultimando edital para contratagao de
pessoal com o objetivo de substituir trabalhadores afastados por terem contraido 0 virus e per estarem
no grupo de risco.

2.4. Espera-se por meio de ampla divulgagao do procedimento de contratagéo disciplinada por este
Projeto Basico, mobilizar o mercado fornecedor dessa mao-de-obra, em sede de competitividade, para
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procedimento administrativo obter o êxito desejado para UFRJ dispor no menor tempo possível de 

profissionais de saúde em apoio às ações de enfrentamento ao estado de emergência de saúde pública 

de importância nacional. 

2.5. Dentro desse contexto, a contratação incorporada neste Projeto Básico torna-se também medida 

necessária diante da impossibilidade de contratação por meio de processo seletivo simplificado a 

curtíssimo prazo para o preenchimento das vagas previstas neste instrumento, em que pese a iniciativa 

da UFRJ em postular junto ao Ministério da Economia, nos termos do Ofício GR nº23079.00501/2020, a 

abertura de vagas temporárias para contratação através da Lei Nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

2.6. Com isso, ganha ainda mais relevo a urgência de contratação de profissionais de saúde para 

manter e ampliar o atendimento da população neste momento crítico da Pandemia da COVID-19 no Rio 

de Janeiro, bem como para precatar o interesse público ante a necessidade premente de abertura de 

novos leitos hospitalares de CTI. Por conseguinte, a UFRJ opta pela contratação na forma incorporada 

neste Projeto Básico, em regime de mão de obra com dedicação exclusiva, para o atendimento de suas 

necessidades enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

emergência de saúde pública.  

2.7. Em reforço a essas ações, segue em curso, em fase instrução interna, procedimento licitatório 

ancorado no processo administrativo nº23079.004701/2020-61, para ultimar licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, sob o Sistema de Registro de Preço, para substituir o contrato emergencial 

objetivado por este Projeto Básico e ainda oferecer o apoio de mão de obra enquanto a UFRJ estiver 

empenhada no combate à pandemia causada pela COVID-19. 

2.8. Nesse sentido, o quantitativo de mão de obra dimensionado levou em conta a necessidade de 

ampliação de novos leitos de CTI nos hospitais universitários da UFRJ para atendimento à população do 

Estado do Rio de Janeiro. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação do serviço de mão de obra 
terceirizada para atender aos casos de COVID-19 nos Hospitais do Complexo Hospitalar da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com fulcro 

no art. 4º da Lei nº 13.979/20.  

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

5.1.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato; 

5.1.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

3 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 
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2.8. Nesse sentido, o quantitativo de mão de obra dimensionado levou em conta a necessidade de 

ampliação de novos leitos de CTI nos hospitais universitários da UFRJ para atendimento à população do 

Estado do Rio de Janeiro. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação do serviço de mão de obra 
terceirizada para atender aos casos de COVID-19 nos Hospitais do Complexo Hospitalar da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
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4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com fulcro 

no art. 4º da Lei nº 13.979/20.  

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
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procedimento administrativo obter o éxito desejado para UFRJ dispor no menor tempo possivel de
profissionais de saL'ide em apoio as agoes de enfrentamento ao estado de emergéncia de salflde plfiblica
de importancia nacional.

"s

2.5. Dentro desse contexto, a contratagao incorporada neste Projeto Basico torna-se também medida
necesséria diante da impossibilidade de contratagao por meio de processo seletivo simplificado a
curtissimo prazo para o preenchimento das vagas previstas neste instrumento, em que pese a iniciativa
da UFRJ em postularjunto ao Ministério da Economia, nos termos do Oficio GR n923079.00501/2020, a
abertura de vagas temporarias para contratagao através da Lei N9 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

2.6. Corn isso, ganha ainda mais relevo a urgéncia de contratagao de profissionais de saL'ide para
manter e ampliar o atendimento da populagao neste momento critico da Pandemia da COViD-19 no Rio
de janeiro, bem como para precatar o interesse pL’iico ante a necessidade premente de abertura de
novos leitos hospitalares de (211. For conseguinte, a UFR} opta pela contratagao na forma incorporada
neste Projeto Basico, em regime de mao de obra com dedicagao exclusiva, para o atendimento de suas
necessidades enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situagao de
emergéncia de salflde pL’iblica.

2.7. Em reforgo a essas agoes, segue em curso, em fase instrugao interna, procedimento Iicitatério
ancorado no processo administrativo n923079.0047O1/2020-61, para ultimar Iicitagao, na modalidade
pregao, na forma eletronica, sob o Sistema de Registro de Prego, para substituir o contrato emergencial
objetivado por este Projeto Basico e ainda oferecer o apoio de mao de obra enquanto a UFRJ estiver
empenhada no combate a pandemia causada pela COViD-19.

2.8. Nesse sentido, o quantitativo de mao de obra dimensionado levou em conta a necessidade de
ampliagao de novos leitos de CTE nos hospitais universitérios da UFRJ para atendimento a populagao do
Estado do Rio de Janeiro.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. A descrigao da solugao como urn todo, abrange a prestagao do servigo de mao de obra
terceirizada para atender aos casos de COViD-19 nos Hospitais do Complexo Hospitalarda Universidade
Federal do Rio de janeiro.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitagao, com fulcro
no art. 49 da Lei n9 13.979/20.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 39 do aludido
decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A prestagao dos servigos nao gera vinculo empregati'cio entre os empregados da Contratada e a
Administragao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

5.1.1. Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera:

5.1.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigoes e acordos relativos a
legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objeto do contrato;

5.1.3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagoes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos.
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5.1.4. Os profissionais que vierem a ser utilizados na prestação de serviços deveram atender aos 
requisitos básicos relativos aos CBO específico para o serviço, devendo apresentar os seguintes 
atributos básicos: 

5.1.5. capacidade de trabalhar em equipe; 

5.1.6. demonstrar iniciativa; 

5.1.7. demonstrar responsabilidade; 

5.1.8. zelar pelos documentos e valores de terceiros; 

5.1.9. demonstrar polidez; 

5.1.10. demonstrar paciência; 

5.1.11. zelar pelo patrimônio; 

5.1.12. demonstrar discrição; 

5.1.13. Os profissionais deverão possuir os seguintes requisitos mínimos estabelecidos no ANEXO 9 
do presente Projeto Básico 

5.1.14. Não serão aceitos de profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condições 
de saúde incluídas nos grupos de risco para covid-19, conforme definição do Ministério da Saúde. 

5.1.15. Os serviços deverão ser prestados nos locais indicados pela Fiscalização, nas áreas e 
endereços indicados no Projeto Básico. 

5.1.16. A Contratada deverá, ainda: 

5.1.17. Declarar a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação inclusive 
na vigência do contrato, caso venha a ser contratado pelo UFRJ; 

5.1.18. Estabelecer ainda medidas de controle necessárias a prestação dos serviços, através de 
elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e outros documentos previstos 
na legislação trabalhista e previdenciária, como o Programa de Controle Médico em Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

5.1.19. As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades 
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, e nos artigos 86 e 
87 da Lei nº 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa. 

5.1.20. Adotar-se-á como critério de julgamento o de menor preço global dos serviços. 

5.1.21.  A contratada deverá fornecer aos trabalhadores empregados na execução do contrato 
uniformes e epi´s de acordo com a atividade a ser desempenhada nesta Administração, 
compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo ao 
empregado. 

5.1.22. Critérios e práticas de sustentabilidade: 

5.1.23. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na 
execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 

5.1.24. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

5.1.25. Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de 
desperdício/poluição; 

5.1.26. Promover ações afirmativas de gênero e étnico-raciais, de acordo com o que dispõe: 

5.1.27.  Constituição Federal de 1988, no inciso IV do art. 3º, no inciso I do art. 5º, e no inciso XX do 
art. 7º; 

5.1.28.  Decreto nº 7.959, de 13 de março de 2013; 

5.1.29.  Artigos 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010; 

5.1.30. Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do MPF. 
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5.1.4. Os profissionais que vierem a ser utilizados na prestação de serviços deveram atender aos 
requisitos básicos relativos aos CBO específico para o serviço, devendo apresentar os seguintes 
atributos básicos: 

5.1.5. capacidade de trabalhar em equipe; 

5.1.6. demonstrar iniciativa; 

5.1.7. demonstrar responsabilidade; 

5.1.8. zelar pelos documentos e valores de terceiros; 

5.1.9. demonstrar polidez; 

5.1.10. demonstrar paciência; 

5.1.11. zelar pelo patrimônio; 

5.1.12. demonstrar discrição; 

5.1.13. Os profissionais deverão possuir os seguintes requisitos mínimos estabelecidos no ANEXO 9 
do presente Projeto Básico 

5.1.14. Não serão aceitos de profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condições 
de saúde incluídas nos grupos de risco para covid-19, conforme definição do Ministério da Saúde. 

5.1.15. Os serviços deverão ser prestados nos locais indicados pela Fiscalização, nas áreas e 
endereços indicados no Projeto Básico. 

5.1.16. A Contratada deverá, ainda: 

5.1.17. Declarar a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação inclusive 
na vigência do contrato, caso venha a ser contratado pelo UFRJ; 

5.1.18. Estabelecer ainda medidas de controle necessárias a prestação dos serviços, através de 
elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e outros documentos previstos 
na legislação trabalhista e previdenciária, como o Programa de Controle Médico em Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

5.1.19. As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades 
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, e nos artigos 86 e 
87 da Lei nº 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa. 

5.1.20. Adotar-se-á como critério de julgamento o de menor preço global dos serviços. 

5.1.21.  A contratada deverá fornecer aos trabalhadores empregados na execução do contrato 
uniformes e epi´s de acordo com a atividade a ser desempenhada nesta Administração, 
compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo ao 
empregado. 

5.1.22. Critérios e práticas de sustentabilidade: 

5.1.23. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na 
execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 

5.1.24. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

5.1.25. Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de 
desperdício/poluição; 

5.1.26. Promover ações afirmativas de gênero e étnico-raciais, de acordo com o que dispõe: 

5.1.27.  Constituição Federal de 1988, no inciso IV do art. 3º, no inciso I do art. 5º, e no inciso XX do 
art. 7º; 

5.1.28.  Decreto nº 7.959, de 13 de março de 2013; 

5.1.29.  Artigos 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010; 

5.1.30. Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do MPF. 
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5.1.4. Os profissionais que vierem a ser utilizados na prestagao de servigos deveram atender aos
requisitos basicos relativos aos CBO especifico para o servigo, devendo apresentar os seguintes
atributos basicos:

5.1.5. capacidade de trabalhar em equipe;

5.1.6. demonstrar iniciativa;

5.1.7. demonstrar responsabilidade;

5.1.8. zelar pelos documentos e valores de terceiros;

5.1.9. demonstrar polidez;

5.1.10. demonstrar paciéncia;

5.1.11. zelar pelo patrimonio;

5.1.12. demonstrar discrigao;

5.1.13. Os profissionais deverao possuir os seguintes requisitos minimos estabelecidos no ANEXO 9
do presente Projeto Basico

5.1.14. Nao serao aceitos de profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condigoes
de saude inclun’das nos grupos de risco para covid-19, conforme definigao do Ministério da Sal’ide.

5.1.15. Os servigos deverao ser prestados nos locais indicados pela Fiscalizagao, nas areas e
enderegos indicados no Projeto Basico.

5.1.1.6. A Contratada devera, ainda:

5.1.17. Declarar a inexisténcia de fato superveniente que possa impedir a sua habilitagao inclusive
na vigéncia do contrato, caso venha a ser contratado pelo UFRJ;

5.1.18. Estabelecer ainda medidas de controle necessarias a prestagao dos servigos, através de
elaboragao do Programa de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA e outros documentos previstos
na legislagao trabalhista e previdenciaria, como o Programa de Controle Médico em Saljde
Ocupacional (PCMSO).

5.1.19. As empresas Iicitantes, adjudicatarias e contratadas estarao sujeitas as penalidades
previstas no art. 79 da Lei n9 10.520/2002, no art. 28 do Decreto n9 5.450/2005, e nos artigos 86 e
87 da Lei n9 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditorio e da Ampla Defesa.

5.1.20. Adotar-se-a como critério de julgamento 0 de menor prego global dos servigos.

5.1.21. A contratada devera fornecer aos trabalhadores empregados na execugao do contrato
uniformes e epi's de acordo com a atividade a ser desempenhada nesta Administragao,
compreendendo pegas para todas as estagoes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo ao
empregado.

5.1.22. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.23. A contratada devera observar as exigéncias legais de sustentabilidade ambiental na
execugao do servigo, observando especialmente o seguinte:

5.1.24. Racionalizagao/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

5.1.25. Treinamento/capacitagao periodica dos empregados sobre boas praticas de redugao de
desperdicio/poluigao;

5.1.26. Promover agoes afirmativas de género e étnico-raciais, de acordo com o que dispoe:

5.1.27. Constituigao Federal de 1988, no inciso EV do art. 39, no inciso i do art. 59, e no inciso XX do
art. 79;

5.1.28. Decreto n9 7.959, de 13 de margo de 2013;

5.1.29. Artigos 38 e 39 do Estatuto da lgualdade Racial, l_ei n9 12.288, de 20 de julho de 2010;

5.1.30. Programa Pro-Equidade de Género e Raga do MPF.

Projeto Basico - Pré—Reitoria de Gestéo e Governanoa - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

5 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

5.1.31. O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), caso haja disponibilização de mão de obra em regime 
de dedicação exclusiva, é o seguinte: 

 

Médico plantonista de 12h Diárias – Diurno 2251-25 

Médico plantonista de 12h Diárias – Noturno 2251-25 

Médico diarista 4h Diárias – Diurno 2251-25 

Médico plantonista de 24h Diárias  2251-25 

Enfermeiro plantonista de 12h Diárias – Diurno 2235-05 

Enfermeiro plantonista de 12h Diárias – Noturno 2235-05 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias – Diurno 3222-05 

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diárias – Noturno 3222-05 

Técnico de Enfermagem plantonista de 24h Diárias  3222-05 

Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias – Diurno 2236-05 

Fisioterapeuta plantonista de 12h Diárias – Noturno 2236-05 

Fisioterapeuta plantonista de 24h Diárias 2236-05 

Fisioterapeuta 30 Horas semanais de segunda a sexta 2236-05 

Farmacêutico 30 Horas semanais de segunda a sexta 2234-05 

Farmacêutico plantonista de 24h Diárias  2234-05 

Farmacêutico plantonista de 12h Diárias – Diurno 2234-05 

Farmacêutico plantonista de 12h Diárias – Noturno 2234-05 

Técnico de Farmácia 30 Horas semanais de segunda a sexta 3251-15 

Técnico de Farmácia plantonista de 24h Diárias  3251-15 

Técnico de Farmácia plantonista de 12h Diárias – Diurno 3251-15 

Técnico de Farmácia plantonista de 12h Diárias – Noturno 3251-15 

Farmacêutico ou Biomédico 40 Horas semanais de segunda a sexta 2212-05 

Farmacêutico ou Biomédico Plantão 24h Diárias 2212-05 

Técnico de Laboratório 40 Horas semanais de segunda a sexta 3242-05 

Técnico de Laboratório 24h Diárias 3242-05 

Técnico em Radiologia 24h Diárias 3241-15 

Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a sexta 2237-10 

Psicólogo 40 Horas semanais de segunda a sexta 2515-10 

Assistente Social 40 Horas semanais de segunda a sexta 2516-05 

 

5.1.32. O serviço tem os seguintes códigos em conformidade com o Catálogo de Serviços (Catser) 
do Sistema de Serviços Gerais (Sisg): 

5.1.33. 00000538-0 Prestação de Serviços de Apoio Administrativo 

5.1.34. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço consta no anexo 7 do presente documento. 

5.1.35. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

5.2. O Serviço é considerado essencial para o enfrentamento do enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19. 

5.3. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
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do Sistema de Serviços Gerais (Sisg): 
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5.1.31. 0 enquadramento das categorias profissionais que serao empregadas no servigo, dentro da
Classificagao Brasileira de Ocupagoes (CBO), caso haja disponibilizagao de mao de obra em regime
de dedicagao exclusiva, é o seguinte:

Médico plantonista de 12h Diarias — Diurno 2251-25

Médico plantonista de 12h Diarias — Noturno 2251-25
Médico diarista 4h Diarias — Diurno 2251-25
Médico plantonista de 24h Diarias 2251-25

Enfermeiro plantonista de 12h Diérias — Diurno 2235-05

Enfermeiro plantonista de 12h Diérias — Noturno 2235-05

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diérias — Diurno 3222-05

Técnico de Enfermagem plantonista de 12h Diérias — Noturno 3222-05

Técnico de Enfermagem plantonista de 24h Diérias 3222-05

Fisioterapeuta plantonista de 12h Diérias — Diurno 2236-05

Fisioterapeuta plantonista de 12h Diérias — Noturno 2236-05

Fisioterapeuta plantonista de 24h Diérias 2236-05

Fisioterapeuta 3O Horas semanais de segunda a sexta 2236-05

Farmacéutico 30 Horas semanais de segunda a sexta 2234-05

Farmacéutico plantonista de 24h Diérias 2234-05

Farmacéutico plantonista de 12h Diérias — Diurno 2234-05

Farmacéutico plantonista de 12h Diérias — Noturno 2234-05

Técnico de Farmacia 30 Horas semanais de segunda a sexta 3251-15

Técnico de Farmacia plantonista de 24h Diérias 3251-15

Técnico de Farmacia plantonista de 12h Diérias — Diurno 3251-15

Técnico de Farmacia plantonista de 12h Diérias — Noturno 3251-15

Farmacéutico ou Biomédico 4O Horas semanais de segunda a sexta 2212-05

Farmacéutico ou Biomédico Plantao 24h Diérias 2212-05

Técnico de Laboratorio 40 Horas semanais de segunda a sexta 3242-05

Técnico de Laboratorio 24h Diarias 3242-05

Técnico em Radioiogia 24h Diérias 3241-15

Nutricionista 40 Horas semanais de segunda a sexta 2237-10

Psicologo 40 Horas semanais de segunda a sexta 2515-10

Assistente Sociai 40 Horas semanais de segunda a sexta 2516-05

5.1.32. 0 servigo tern os seguintes codigos em conformidade com o Catalogo de Servigos (Catser)
do Sistema de Servigos Gerais (Sisg):

5.1.33. 00000538-0 Prestagao de Servigos de Apoio Administrative

5.1.34. Declaragao do Iicitante de que tern pleno conhecimento das condigoes necessérias para a
prestagao do servigo consta no anexo 7 do presente documento.

5.1.35. As obrigagoes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

5.2. O Servigo é considerado essencial para o enfrentamento do enfrentamento da emergéncia de
saL'ide plflblica de importancia internacional decorrente do COViD-19.

5.3. Declaragao do contratante de que tern pleno conhecimento das condigoes necessarias para a
prestagao do servigo.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
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6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.2. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
de fornecer os materiais, uniforme e epi´s necessários, na qualidade e quantidades adequadas. 

6.1.3. Colocar à disposição de seus empregados local para guarda de uniformes e outros pertences 
necessários ao bom desempenho dos serviços. 

6.1.4. Locais de execução do contrato: 

Instituto e Puericultura Martagão Gesteira 
– IPPMG 

R. Bruno Lobo, 50 - Cidade Universitária, Rio de 
Janeiro - RJ, 21941-912 

(21) 3938-4754  
(21) 3938-4711 (21) 

3938-4816 

Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho – HUCFF 

R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade 
Universitária - Rio de Janeiro - RJ, 21941-590 

(21) 3938-2737 

Maternidade Escola – ME 
Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Tel. (21)  
CEP 22240-003 – Rio de Janeiro – RJ E-mail: 
matesc@me.ufrj.br http://www.me.ufrj.br 

(21) 2205 9064 (21) 
2225-7102 

Instituto de Doenças do Tórax - IDT 
Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255 – 1º 
andar - sala 01D 58/60 – Rio de Janeiro – RJ – CEP 
21941-913 

(21) 3938-2887 

Instituto de Psiquiatria da UFRJ – IPUB 
Av. Venceslau Braz 71, fundos - Campus da Praia 
Vermelha - Rio de Janeiro, RJ - CEP 21941-901 
Telefone:  

(21) 3938-5524 

 

6.1.5. Para a execução dos serviços, as Contratadas deverão disponibilizar profissionais com 
formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações 
- CBO e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas, para cumprimento da jornada de trabalho 
especificada neste termo.  

6.1.6. A carga horária dos profissionais será de:  

 

Cargo 
Carga 

Horária 
Nº de 

Plantões Mês 
Horas por 
Plantão 

Turno 

Médico 24 

8 12 
Diurno 

Noturno 

Diário 4 Diurno 

4 24 Integral 

Enfermeiro 30 10 12 
Diurno 

Noturno 

Técnico de Enfermagem 30 
10 12 

Diurno 

Noturno 

5 24 Integral 

Fisioterapeuta 30 

10 12 
Diurno 

Noturno 

5 24 Integral 

Diário 6 Diurno 

Farmacêutico 30 

Diário 6 Diurno 

5 24 Integral 

10 12 
Diurno 

Noturno 

Técnico de Farmácia 30 

Diário 6 Diurno 

5 24 Integral 

10 12 Diurno 
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formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira de Ocupações 
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especificada neste termo.  
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Cargo 
Carga 

Horária 
Nº de 

Plantões Mês 
Horas por 
Plantão 

Turno 

Médico 24 
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6.1.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.2. Executar os servigos conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
ole fornecer os materiais, uniforme e epi's necessarios, na qualidade e quantidades adequadas.

6.1.3. Colocara disposigao ole seus empregados local para guarda de uniformes e outros pertences
necessarios a0 born desempenho dos servigos.

6.1.4. Locals de execugao do contrato:

Instituto e Puericultura Martagao Gesteira R. Bruno Lobo, 50 - Cidade Universitéria, Rio de (21)g2913)83231814(7251§
— IPPMG Janeiro - RJ, 21941-912 3938-4816

Hospital Universitério Clementino Fraga R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade (21) 3938-2737
Filho — HUCFF Universitéria - Rio de Janeiro - Rj, 21941-590

Rua das Laranjeiras, 180 — Laranjeiras — Tel. (21)
Maternidade Escoia — ME CEP 22240-003 — Rio de Janeiro — RJ E-mail: (21)220525;ggz_17(12012)

matesc@me.ufrj.br http://www.me.ufrj.br

Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255 — 19
Instituto de Doengas do Torax - IDT andar - sala 01D 58/60 — Rio de Janeiro — RJ — CEP (21) 3938-2887

21941-913

Av. Vencesiau Braz 71, fundos - Campus da Praia
Instituto de Psiquiatria da UFRJ — IPUB Vermeiha - Rio dejaneiro, Rj - CEP 21941-901 (21) 3938-5524

Telefone:

6.1.5. Para a execugao dos servigos, as Contratadas deverao disponibilizar profissionais com
formagao, habilidades e conhecimentos mI'nimos previstos na Classificagao Brasileira ole Ocupagoes
- (280 e Convengoes Coletivas de Trabalho respectivas, para cumprimento da jornada de trabalho
especificada neste termo.

6.1.6. A carga horaria dos profissionais seré de:

Diurno
Noturno

Diério Diurno
4 Int ral

Diurno
Noturno
Diurno

8

Enfermeiro 10

10
Técnico de Enfermagem Noturno

5 Int ral
10 Diurno

Noturno
5 Int ral

Diério Diurno
Diério Diurno

5 Int ral
10 Diurno

Noturno
Diério Diurno

Técnicode Farmécia 5 Int ral
10 Diurno

Fisioterapeuta

Farmacéutico
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Noturno 

Farmacêutico / Biomédico 40 
Diário 8 Diurno 

7 24 Integral 

Técnico de Laboratório 40 
Diário 8 Diurno 

7 24 Integral 

Técnico em Radiologia 24 4 24 Integral 

Nutricionista 40 Diário 8 Diurno 

Psicólogo 40 Diário 8 Diurno 

Assistente Social 30 Diário 6 Diurno 
 

 

 

6.2. A Lista de Uniformes e EPIS será a seguinte: 
 

Tipo / Especificações Qtd Semestral 

Jaleco longo unissex, de manga longa, sem punho, em algodão branco, com abertura 
lateral, gola tradicional e bolsos frontais 3 

Mascara Tipo Face Shield 2 
Oculos de Segurança  2 
Crachá em PVC laminado para identificação, frente colorida e verso em preto e branco, 
com alta resistência e flexibilidade. Frente: nome completo, foto digitalizada, identificação 
da CONTRATADA e inscrição “A serviço da UFRJ”. Verso: unidade em que desempenha 
suas atividades e informações adicionais que a CONTRATADA considerar pertinentes 1 

 

  
  

Tipo / Especificações Qtd Mensal (*) 

Capote cirúrgico impermeável 4 
Máscara cirúrgica 48 
Máscara N95 3 
Luva de Procedimento 240 
Gorro Descartável 48 
Pró-pé 240 
(*) Estimativa para 10 plantões de atendimento  

 
Observação: a distribuição de Epi´s para seus funcionários é de responsabilidade da empresa 
contratada. 

 
6.3. A execução dos serviços será iniciada logo após a assinatura do contrato. 

6.4. A implementação dos postos de trabalho ocorrerá de maneira gradual conforme a necessidade 
da Administração de cada Unidade Hospitalar, limitada ao total informado no item 1 do presente 
instrumento. 

6.5. O pagamento só será realizado sobre o montante efetivamente implementado e não sobre a 
estimativa total de contratação 

6.6. O horário da jornada de trabalho diária poderá sofrer alterações, desde que devidamente 
autorizado pelo responsável pelo setor do posto de serviço, devendo também ter a autorização 
expressa da Superintendência de Gestão da PR-6. 

6.7. Caso não haja possibilidade do cumprimento da jornada no posto de trabalho em decorrência 
alteração do horário de expediente (funcionamento), deverá a Administração Pública avaliar, 
casuisticamente, a possibilidade de dispensa do ponto dos funcionários terceirizados. 
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NoturnoD" . .
Farmacéutico / Biomédico 4O Iarlo 8 Diurno

7 24 Integral
D'ér'o '

Técnico de Laboratorio 40 I I 8 Diurno
7 24 Integral

Técnico em Radiologia 24 4 24 Integral
Nutricionista 40 Diério 8 Diurno
Psicélogo 4O Diério 8 Diurno
Assistente Social 30 Diério 6 Diurno

6.2. A Lista de Uniformes e EPIS seré a seguinte:

Tipo / Especificagoes Qtd Semestrai

Jaleco iongo unissex, de manga longa, sem punho, em algodao branco, com abertura
lateral, gola tradicional e bolsos frontais 3

Mascara Tipo Face Shield 2
Oculos de Seguranga 2
Cracha em PVC laminado para identificagao, frente colorida e verso em preto e branco,
com alta resisténcia e flexibilidade. Frente: nome completo, foto digitalizada, identificagao
da CONTRATADA e inscrigao "A servigo da UFRJ". Verso: unidade em que desempenha
suas atividades e informagoes adicionais que a CONTRATADA considerar pertinentes 1

Tipo / Especificagoes Qtd Mensal (*)

Capote cirL'irgico impermeével 4
Mascara cirlfirgica 48
Mascara N95 3
Luva de Procedimento 240
Gorro Descartével 48
Pré-pé 240
(*) Estimativa para 10 plantoes de atendimento

Observagao: a distribuigao de Epi’s para seus funcionérios é de responsabilidade da empresa
contratada.

6.3. A execugao dos servigos seré iniciada logo apés a assinatura do contrato.

6.4. A implementagéo dos postos de trabalho ocorrera de maneira gradual conforme a necessidade
da Administragao de cada Unidade Hospitalar, limitada ao total informado no item 1 do presente
instrumento.

6.5. O pagamento so seré realizado sobre o montante efetivamente implementado e néo sobre a
estimativa total de contratagao

6.6. O horario ola jornada de trabalho diaria poderé sofrer alteragoes, desde que devidamente
autorizado pelo responsével pelo setor do posto ole servigo, devendo também ter a autorizagao
expressa da Superintendéncia de Gestao da PR-6.

6.7. Caso nao haja possibilidade do cumprimento da jornada no posto de trabalho em decorréncia
alteragao do horario de expediente (funcionamento), deveré a Administragao PL’iblica avaliar,
casuisticamente, a possibilidade de dispensa do ponto dos funcionérios terceirizados.
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6.8. O controle da jornada de trabalho diária do funcionário terceirizado deverá ser feita mediante 
folha de ponto ou, de preferência, através de ponto eletrônico. 

6.9. Da substituição/atrasos/faltas justificadas: 

6.9.1. Quando for necessária a falta do terceirizado no posto de trabalho, o funcionário deverá 
comunicar a empresa (no prazo máximo de 24 horas da data em que for ausentar-se, exceto por 
motivos de caso fortuito/força maior devidamente justificado) para que esta providencie a sua 
substituição no(s) dia(s) da ausência do funcionário, no caso da ausência for igual ou superior a dois 
turnos de serviço; 

6.9.2. No caso de ausência por período correspondente a até um turno de serviço, poderá o 
funcionário informar a empresa a necessidade de ausentar-se do posto de trabalho, que, por sua 
vez, deverá transmitir a informação à contratante, sem necessidade de substituição no período de 
ausência, porém deverá ser devidamente justificada com documento hábil (a exemplo atestado de 
consulta médica, etc.), devendo o funcionário se apresentar necessariamente no outro turno de 
serviço. 

6.9.3. No caso de falta ou atrasos injustificados, deverá o responsável pelo setor do posto de 
trabalho do funcionário informar ao Fiscal do Contrato que, por sua vez, deverá entrar em contato 
com a empresa contratada para cientificá-la da situação, e, assim, adote-se medidas para evitar tais 
acontecimentos.  Neste caso, poderá a Administração Pública solicitar a substituição imediata do 
funcionário ou realizar a glosa na fatura. 

6.9.4. A comunicação que trata os itens 6.7.1 e 6.7.2 deverá ser feita, também, mediante envio 
de e-mail pelo funcionário à contratada com cópia para o e-mail do Fiscal do Contrato, para fins de 
controle. 

6.10. São deveres do funcionário terceirizado: 

6.10.1. Pontualidade; 

6.10.2. Assiduidade; 

6.10.3. Respeito e observância da forma de prestação dos serviços; 

6.10.4. Observância dos valores institucionais do órgão; 
6.10.5. Execução das atividades com supervisão e orientação do responsável pelo setor em 
que desempenhe o posto de trabalho; 

6.10.6. Reportar-se ao Fiscal do Contrato em todas as situações referentes à execução dos 

serviços, inclusive dúvidas quanto às funções a serem desempenhadas, ausências, 

remuneração, atrasos, bem como necessidade de comunicação com a empresa e que não seja 

possível realizar a comunicação direta, uma vez que o Fiscal do Contrato é o porta-voz da 

contratante com a contratada; 

6.10.7. Subordinação à empresa contratada, sendo apenas com esta a existência de vínculo 

empregatício; 

6.10.8. Cumprimento das normas de segurança orgânica da instituição; 

6.10.9. Sigilo das informações que tiver conhecimento em razão do serviço. 

6.10.10. USO DE CORRETO DO EPI em todo o momento que exercer sua atividade. 

7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

7.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

7.1.1. Quantitativo e postos de trabalho constantes no item 1 deste Projeto Básico; 

7.1.2. Especificações dos serviços de acordo com o Anexo 9 deste Projeto Básico; 

7.1.3. Forma de execução dos serviços e dinâmica das atividades conforme itens 5, 6 e 

13 deste Projeto Básico; 

7.1.4. A licitante tem como obrigação manter os locais de trabalho com quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual. 

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; 
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6.8. O controle da jornada de trabalho diaria do funcionério terceirizado deveré ser feita mediante
folha de ponto ou, de preferéncia, através de ponto eletrénico.

6.9. Ba substituigao/atrasos/faltas justificadas:

6.9.1. Quando for necessaria a falta do terceirizado no posto de trabalho, o funcionério deveré
comunicar a empresa (no prazo maximo de 24 horas da data em que for ausentar-se, exceto por
motivos de caso fortuito/forga maior devidamente justificado) para que esta providencie a sua
substituigao no(s) dia(s) da auséncia do funcionario, no caso da auséncia for igual ou superior a dois
turnos de servigo;

6.9.2. No caso de auséncia por periodo correspondente a até um turno de servico, podera 0
funcionario informar a empresa a necessidade de ausentar-se do posto de trabalho, que, por sua
vez, deveré transmitir a informacao a contratante, sem necessidade de substituicao no periodo de
auséncia, porém deveré ser devidamente justificada corn documento habil (a exemplo atestado de
consulta médica, etc.), devendo o funcionario se apresentar necessariamente no outro turno de
serVIco.

6.9.3. No caso de falta ou atrasos injustificados, devera o responsével pelo setor do posto de
trabalho do funcionério informar a0 Fiscal do Contrato que, por sua vez, devera entrar em contato
com a empresa contratada para cientifica-la da situagao, e, assim, adote-se medidas para evitartais
acontecimentos. Neste caso, poderé a Administracao PL’iblica solicitar a substituicao imediata do
funcionario ou realizar a glosa na fatura.

6.9.4. A comunicacao que trata os itens 6.7.1 e 6.7.2 devera ser feita, também, mediante envio
de e-mail pelo funcionério a contratada corn cépia para 0 e-mail do Fiscal do Contrato, para fins de
controle.

6.10. Sale deveres do funcionério terceirizado:

7.

6.10.1. Pontualidade;
6.10.2. Assiduidade;
6.10.3. Respeito e observancia da forma de prestagao dos servicos;
6.10.4. Observancia dos valores institucionais do orgao;
6.10.5. Execugao das atividades corn supervisao e orientagao do responsavel pelo setor em
que desempenhe o posto de trabalho;

6.10.6. Reportar-se a0 Fiscal do Contrato em todas as situacoes referentes a execucao dos
servicos, inclusive dL’ividas quanto as fungoes a serem desempenhadas, auséncias,
remuneragao, atrasos, bem como necessidade de comunicacao com a empresa e que nao seja
possivel realizar a comunicagao direta, uma vez que 0 Fiscal do Contrato é o porta-voz da
contratante com a contratada;
6.10.7. Subordinacao a empresa contratada, sendo apenas corn esta a existéncia de vinculo
empregaticio;
6.10.8. Cumprimento das normas de seguranga organica da instituigao;
6.10.9. Sigilo das informacoes que tiver conhecimento em razao do servico.
6.10.10.USO DE CORRETO DO EPE em todo o momento que exercer sua atividade.

INFORMAQOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.1. A demanda do érgao tern como base as seguintes caracterl'sticas:

8.

7.1.1. Quantitativo e postos de trabalho constantes no item 1 deste Projeto Basico;
7.1.2. Especificacoes dos servigos de acordo com o Anexo 9 deste Projeto Basico;
7.1.3. Forma de execucéo dos servicos e dinamica das atividades conforme itens 5, 6 e
13 deste Projeto Bésico;
7.1.4. A licitante tern como obrigacao manter os locais de trabalho corn quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela Contratada, de acordo corn as
cléusulas contratuais e 05 termos de sua proposta;
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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, falhas ou 

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

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Projeto Básico; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, 

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

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

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

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

8.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

8.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.13. 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; 

8.14. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

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

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

8.14.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 

efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 

irregularidade;  

8.14.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato.  
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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, falhas ou 

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

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Projeto Básico; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, 

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

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

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

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

8.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio 

órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

8.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 

da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.13. 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; 

8.14. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

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

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

8.14.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 

efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 

irregularidade;  

8.14.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato.  
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8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
come o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solugoes por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do service, no prazo e condigoes
estabelecidas neste Projeto Basico;
8.5. Efetuar as retengoes tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com 0 item 6 do Anexo Xi da EN SEGES/MP n. 5/2017.
8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto, tais como nos services de recepcao e apoio a0
usuario;
8.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de
diérias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato;
8.8. Realizar avaliacoes periédicas da qualidade dos services, apés seu recebimento;
8.9. Cientificar o orgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagoes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built", especificagées técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegoes técnicas
apés o recebimento do servico e notificagoes expedidas;

8.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 39, § 59, da Lei n9 8.666, de 1993.

8.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condicées adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e
saL'ide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.13. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do érgao para o
qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

8.14. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagoes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

8.14.1. A concessao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saL'ide, quando for devido;

8.14.2. O recolhimento das contribuigoes previdenciérias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugao dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;

8.14.3. O pagamento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincao do contrato.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

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. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 

caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 

do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

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

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;   

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

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

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. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 

caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 

do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

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

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;   

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

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

9.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificagoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios a0 perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Uniao ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacoes em vigor;

9.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
pL’iblico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no érgao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SECAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagao do contrato, até 0 dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Dl'vida Ativa da Uniao; 3) certidoes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicflio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme all'nea "c" do item 10.2 do Anexo Vlll-B da EN SEGES/MP n. 5/2017;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especffica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.9. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.
9.10. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.
9.11. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, ole acordo com os documentos e especificacoes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.
9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacoes dos Poderes PL’iblicos, mantendo sempre limpo 0 local dos servicos
e nas melhores condicoes ole seguranca, higiene e disciplina.
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9.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.15. 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; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico; 

9.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

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

contrato; 

9.19. 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 

deste Projeto Básico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

9.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

9.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

9.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

9.23. 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; 

9.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes; 

9.25. 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, 

conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017: 

9.25.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,  horário 

do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 
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9.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.15. 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; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto Básico; 

9.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

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

contrato; 

9.19. 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 

deste Projeto Básico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

9.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

9.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

9.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

9.23. 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; 

9.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes; 

9.25. 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, 

conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017: 

9.25.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário,  horário 

do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 

quando for o caso; 
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9.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.
9.15. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitagao e qualificacao exigidas neste Projeto Basico;
9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n9 13.146, de 2015.
9.18. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.19. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
deste Projeto Basico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 19 do
art. 57 da Lei n9 8.666, de 1993.
9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;
9.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
9.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e "b", do
Anexo Vll — F da lnstrugao Normativa SEGES/MP n9 5, de 25/05/2017:

9.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

9.22.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabI'veis.

9.23. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protegao individual - EPl, quando for
o caso;
9.24. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste
Projeto Basico, sem repassar quaisquer custos a estes;
9.25. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT)
deverao apresentar a seguinte documentacao no primeiro més de prestacao dos servicos,
conforme alinea "9" do item 10.1 do Anexo Vlll-B da lN SEGES/MP n. 5/2017:

9.25.1. relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, salario, horario
do posto de trabalho, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricao no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), corn indicacao dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos,
quando for o caso;
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9.25.2. 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 

9.25.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; 

9.25.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.25.5. 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. 

9.26. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber 

o vale transporte. 

9.27. Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e 

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  

9.28. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da 

Contratante; 

9.28.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia 

comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

9.28.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no 

subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento 

das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

9.28.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado 

pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

9.29. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na 

localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar 

a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de 

cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a 

Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

9.30. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 

não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

9.30.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 

contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto 

à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes.  
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9.25.2. 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 

9.25.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; 

9.25.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.25.5. 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. 

9.26. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber 

o vale transporte. 

9.27. Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e 

licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;  

9.28. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da 

Contratante; 

9.28.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia 

comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

9.28.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no 

subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento 

das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

9.28.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado 

pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

9.29. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na 

localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar 

a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de 

cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a 

Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

9.30. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 

não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

9.30.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 

contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto 

à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes.  
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9.25.2. Carteira de Trabalhe e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitides e des
responsaveis técnicos pela execugae dos servigos, quande for 0 case, devidamente assinada
pela contratada; e
9.25.3. exames médices admissienais dos empregados da centratada que prestarao os
serviges;

9.25.4. declaragae de responsabilidade exclusiva da centratada sobre a quitagae dos
encargos trabalhistas e seciais decorrentes do contrato;
9.25.5. Os documentos acima mencienades deverae ser apresentades para cada novo
empregado que se vincule a prestagae do contrato administrative. De igual mode, 0
desligamento de empregados no curse do contrato de prestagae de serviges deve ser
devidamente comunicado, com toda a documentagae pertinente ae empregado dispensado, a
semelhanga do que se exige quande do encerramente do contrato administrative.

9.26. Apresentar relagae mensal dos empregados que expressamente optarem por nae receber
e vale transporte.

9.27. Substituir, no praze de 2 (duasl horas, em case de eventual auséncia, tais come faltas e
licengas, e empregado pesto a servige da Centratante, devende identificar previamente e
respective substitute ae Fiscal do Centrato;

9.28. Fernecer, sempre que solicitados pela Contratante, es cemprovantes do cumprimento das
ebrigagees previdenciérias, do Funde de Garantia do Tempe de Servige - FGTS, e de pagamento
dos salaries e demais beneficies trabalhistas dos empregados celocados a disposigae da
Centratante;

9.28.1. A auséncia da decumentagae pertinente eu da comprevagéo do cumprimento das
ebrigagees trabalhistas, previdenciarias e relativas ae FGTS implicaré a retengao do
pagamento da fatura mensal, em valer propercienal ao inadimplemento, mediante prévia
cemunicagao, até que a situagao seja regularizada, sem prejul'ze das demais sangees cabiveis.

9.28.2. Ultrapassade o prazo de 15 (quinze) dias, contades na comunicagae mencienada no
subitem anterior, sem a regularizagao da falta, a Administragae pederé efetuar o pagamento
das obrigagees diretamente aos empregados da centratada que tenham participade da
execugae dos servigos ebjete do contrato, sem prejuizo das demais sangees cabiveis.

9.28.2.1. O sindicate representante da categoria de trabalhador devera ser netificade
pela centratante para acempanhar e pagamento das respectivas verbas.

9.29. Efetuar e pagamento dos salaries dos empregados alecades na execugao contratual
mediante depésito na centa bancéria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na
lecalidade eu regiao metrepelitana em que ecorre a prestagae dos serviges, de mode a pessibilitar
a cenferéncia de pagamento per parte da Centratante. Em case de impessibilidade de
cumprimento desta dispesigae, a centratada devera apresentar justificativa, a fim de que a
Administragae analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagao de pagamento.

9.30. Auterizar a Administragae centratante, no memento da assinatura do centrato, a fazer o
descente nas faturas e realizar os pagamentes dos salaries e demais verbas trabalhistas
diretamente aes trabalhadores, bem ceme das centribuigoes previdenciérias e do FGTS, quande
nae demenstrade o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagoes, até e memento da
regularizagae, sem prejuize das sangees cabiveis.

9.30.1. Quando nae fer pessivel a realizagao desses pagamentes pela prépria Administragae
(ex.: per falta da documentagae pertinente, tais come felha de pagamento, rescisoes dos
centratos e guias de recelhimente), os valeres retidos cautelarmente serae depesitades junte
a lustiga de Trabalhe, com o ebjetivo de serem utilizades exclusivamente ne pagamento de
salaries e das demais verbas trabalhistas, bem come das centribuigees seciais e FGTS
decerrentes.
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9.31. 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 Projeto Básico; 

9.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.34. 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: 

9.34.1. 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, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

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

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 

serviços ou da admissão do empregado; 

9.34.3.  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. 

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

representá-la na execução do contrato; 

9.36. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se 

tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.37. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

9.38. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

9.39. Apresentar, num prazo de 05(cinco) dias úteis, contatos da assinatura do instrumento 

contratual, Formulário de Preposto ou Representante Legal, anexo deste Termo de Referencia, 

dispondo sobre os dados do(s) preposto(s). 

9.40. Apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento 

contratual, Carta de Apresentação, anexo deste Projeto Básico, dispondo sobre informações dos 

funcionários que executarão os serviços. 

9.41. Apresentar o Formulário de Substituição ao fiscal operacional, num prazo de até 30 (trinta) 

dias de antecedência da ocorrência da ausência. 

9.41.1. Este Formulário também poderá ser utilizado para a apresentação da equipe de 

reserva, que ficará de prontidão, apta a cobrir as faltas decorrentes de eventos imprevisíveis, 

como a ausência por doença e ausências legais, de modo a impedir a glosa da fatura, no qual 

o prazo para apresentação ao fiscal operacional é de até 10 (dez) dias, contados da assinatura 

do instrumento contratual. 
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9.31. 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 Projeto Básico; 

9.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.34. 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: 

9.34.1. 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, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

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

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 

serviços ou da admissão do empregado; 

9.34.3.  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. 

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

representá-la na execução do contrato; 

9.36. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se 

tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.37. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

9.38. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

9.39. Apresentar, num prazo de 05(cinco) dias úteis, contatos da assinatura do instrumento 

contratual, Formulário de Preposto ou Representante Legal, anexo deste Termo de Referencia, 

dispondo sobre os dados do(s) preposto(s). 

9.40. Apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento 

contratual, Carta de Apresentação, anexo deste Projeto Básico, dispondo sobre informações dos 

funcionários que executarão os serviços. 

9.41. Apresentar o Formulário de Substituição ao fiscal operacional, num prazo de até 30 (trinta) 

dias de antecedência da ocorrência da ausência. 

9.41.1. Este Formulário também poderá ser utilizado para a apresentação da equipe de 

reserva, que ficará de prontidão, apta a cobrir as faltas decorrentes de eventos imprevisíveis, 

como a ausência por doença e ausências legais, de modo a impedir a glosa da fatura, no qual 

o prazo para apresentação ao fiscal operacional é de até 10 (dez) dias, contados da assinatura 

do instrumento contratual. 
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9.31. Atender as solicitacoes da Contratante quanto a substituigao dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.32.lnstruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas lnternas da
Administracao;

9.33. lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nap executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.34. lnstruir seus empregados, no inI'cio da execugao contratual, quanto a obtencéo das
informacoes de seus interesses junto aos orgaos pL’Jblicos, relativas a0 contrato de trabalho e
obrigacoes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

9.34.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos
sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuicoes previdenciérias foram recolhidas, no prazo méximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inl'cio da prestagao dos servicos ou da admissao do empregado;

9.34.2. viabilizar a emissao do cartao cidadao pela Caixa Econémica Federal para todos os
empregados, no prazo méximo de 60 (sessenta) dias, contados do inI'cio da prestacéo dos
servicos ou da admissao do empregado;

9.34.3. oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencao de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico,
quando disponl'vel.

9.35. Manter preposto nos locais de prestacao de servigo, aceito pela Administracao, para
representa-la na execucao do contrato;

9.36. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucao do contrato, quando se
tratar da subcontratacao prevista no artigo 48, ll, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

9.37. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extincao da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugao total, notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo
das sangoes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficaré
responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

9.38. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

9.39.Apresentar, num prazo de 05(cinco) dias L'iteis, contatos da assinatura do instrumento
contratual, Formulério de Preposto ou Representante Legal, anexo deste Termo de Referencia,
dispondo sobre os dados dols) preposto(s).

9.40. Apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, Carta de Apresentacao, anexo deste Projeto Bésico, dispondo sobre informacoes dos
funcionarios que executarao 05 services.

9.41. Apresentar o Formulério de Substituigao ao fiscal operacional, num prazo de até 30 (trinta)
dias de antecedéncia da ocorréncia da auséncia.

9.41.1. Este Formulério também poderé ser utilizado para a apresentacao da equipe de
reserva, que ficaré de prontidao, apta a cobrir as faltas decorrentes de eventos imprevisiveis,
como a auséncia por doenca e auséncias legais, de modo a impedir a glosa da fatura, no qual
o prazo para apresentacao ao fiscal operacional e de até 10 (dez) dias, contados da assinatura
do instrumento contratual.
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9.41.2. O impedimento da glosa da fatura, por motivo de ausência do local de trabalho pelo 

prestador de serviço da Contratada, somente surtirá efeitos se o membro integrante da equipe 

de reserva comparecer nos horários de trabalho pactuados. 

9.41.3. A indicação da equipe de reserva, disposta neste instrumento, não deve constituir-se 

em qualquer percentual denominado “reserva técnica” na planilha de custos e formação de 

preços, uma vez que o custo com a reposição do profissional ausente já é previsto nesta 

planilha. 

9.42. Apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento 

contratual, o Formulário de Recebimento do Uniforme, anexo deste Projeto Básico, devidamente 

assinado pelos funcionários que executarão a prestação dos serviços e de seus eventuais 

substitutos, atestando o recebimento do uniforme nos quantitativos pactuados. 

9.43. Apresentar a cada período de adimplemento contratual, mês a mês, em conjunto com a(s) 

fatura(s), o Formulário de Controle de Pagamento dos Empregados, anexo deste Projeto Básico, 

com a devida assinatura dos empregados envolvidos na prestação do serviço. 

9.44. Apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento 

contratual, a Declaração de Parentesco, anexo do presente Projeto Básico, devidamente assinado 

pelos funcionários que irão prestar serviços à Instituição. 

9.44.1. Após o início do contato em toda e qualquer substituição que vier ocorrer, a empresa 

terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de admissão do novo funcionário, para 

encaminhar a Declaração de Parentesco para a Divisão de Fiscalização da PR-6. 

9.45. Caso o licitante declarado vencedor apresente proposta com base em convenção coletiva 

distinta da indicada pela Administração, em atendimento ao princípio da liberdade sindical, a 

comprovação da regularidade sindical deverá também ser demonstrada à Administração, salvo 

manifestação em contrário, expressa pelos Sindicatos convenentes, atestando a desnecessidade 

dessa comprovação. 

9.46. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, 

sem repasse de qualquer ônus ao Contratante, para que não haja interrupção dos serviços 

prestados. 

9.47. Orientar os seus empregados nos seguintes pontos: 

9.47.1. apresentar-se diariamente ao local de trabalho de maneira asseada, mantendo os 

cabelos curtos, barba feita, higiene corporal e com uniforme limpo e completo; 

9.47.2. zelar pelos equipamentos e bens imóveis sob sua responsabilidade, bem como de seus 

acessórios; 

9.47.3. tratar todos os funcionários, alunos, professores  e o público com urbanidade. 

9.48. Não contratar profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condições de 

saúde incluídas nos grupos de risco para covid-19, conforme definição do Ministério da Saúde. 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO   

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

 

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. 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 

neste Projeto Básico; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 
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contratual, a Declaração de Parentesco, anexo do presente Projeto Básico, devidamente assinado 

pelos funcionários que irão prestar serviços à Instituição. 

9.44.1. Após o início do contato em toda e qualquer substituição que vier ocorrer, a empresa 

terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de admissão do novo funcionário, para 

encaminhar a Declaração de Parentesco para a Divisão de Fiscalização da PR-6. 

9.45. Caso o licitante declarado vencedor apresente proposta com base em convenção coletiva 

distinta da indicada pela Administração, em atendimento ao princípio da liberdade sindical, a 

comprovação da regularidade sindical deverá também ser demonstrada à Administração, salvo 

manifestação em contrário, expressa pelos Sindicatos convenentes, atestando a desnecessidade 

dessa comprovação. 

9.46. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, 

sem repasse de qualquer ônus ao Contratante, para que não haja interrupção dos serviços 

prestados. 

9.47. Orientar os seus empregados nos seguintes pontos: 

9.47.1. apresentar-se diariamente ao local de trabalho de maneira asseada, mantendo os 

cabelos curtos, barba feita, higiene corporal e com uniforme limpo e completo; 

9.47.2. zelar pelos equipamentos e bens imóveis sob sua responsabilidade, bem como de seus 

acessórios; 

9.47.3. tratar todos os funcionários, alunos, professores  e o público com urbanidade. 

9.48. Não contratar profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condições de 

saúde incluídas nos grupos de risco para covid-19, conforme definição do Ministério da Saúde. 

 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO   

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado. 

 

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. 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 
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prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
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9.41.2. O impedimento da glosa da fatura, por motivo de auséncia do local de trabalho pelo
prestador de servico da Contratada, somente surtira efeitos se 0 membro integrante da equipe
de reserva comparecer nos horarios de trabalho pactuados.

9.41.3. A indicacao da equipe de reserva, disposta neste instrumento, nao deve constituir-se
em qualquer percentual denominado "reserva técnica" na planilha de custos e formacao de
precos, uma vez que o custo com a reposigao do profissional ausente ja é previsto nesta
planilha.

9.42. Apresentar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, o Formulério de Recebimento do Uniforme, anexo deste Projeto Basico, devidamente
assinado pelos funcionérios que executarao a prestacéo dos servigos e de seus eventuais
substitutos, atestando o recebimento do uniforme nos quantitativos pactuados.

9.43. Apresentar a cada perl'odo de adimplemento contratual, més a més, em conjunto corn a(s)
fatura(s), o Formulario de Controle de Pagamento dos Empregados, anexo deste Projeto Basico,
com a devida assinatura dos empregados envolvidos na prestagao do servico.

9.44. Apresentar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do instrumento
contratual, a Declaragao de Parentesco, anexo do presente Projeto Basico, devidamente assinado
pelos funcionérios que irao prestar servigos a lnstituicao.

9.44.1. Apés o inI'cio do contato em toda e qualquer substituicao que vier ocorrer, a empresa
tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de admissao do novo funcionario, para
encaminhar a Declaragao de Parentesco para a Divisao de Fiscalizacao da PR-6.

9.45. Caso o Iicitante declarado vencedor apresente proposta corn base em convencao coletiva
distinta da indicada pela Administracao, em atendimento ao princlpio da liberdade sindical, a
comprovacao da regularidade sindical devera também ser demonstrada a Administracao, salvo
manifestacao em contrario, expressa pelos Sindicatos convenentes, atestando a desnecessidade
dessa comprovacao.

9.46. Responsabilizar-se por eventuais paralisacoes dos services, per parte dos seus empregados,
sem repasse de qualquer onus ao Contratante, para que nao haja interrupcao dos servigos
prestados.

9.47. Orientar os seus empregados nos seguintes pontos:

9.47.1. apresentar-se diariamente ao local de trabalho de maneira asseada, mantendo os
cabelos curtos, barba feita, higiene corporal e com uniforme limpo e completo;

9.47.2. zelar pelos equipamentos e bens imoveis sob sua responsabilidade, bem como de seus
acessérios;

9.47.3. tratar todos os funcionarios, alunos, professores e o pL’Jblico corn urbanidade.

9.48. Nao contratar profissionais acima de 60 anos de idade ou que apresentem condigoes de
saL'Jde incluldas nos grupos de risco para covid-19, conforme definicao do Ministério da Sadde.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratado.

11. ALTERACAO SUBJETIVA
11.1. E admisslvel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa jurl'dica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurl'dica todos os requisitos de habilitacao exigidos
neste Projeto Basico; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do contrato; néo haja
prejulzo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracéo a
continuidade do contrato.
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12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

12.4. A fiscalização 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. 

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento 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 Projeto Básico, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

12.6. 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. 

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

12.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 1, ou 

outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver 

o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 

CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para 

a avaliação da prestação dos serviços. 

12.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

12.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  
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12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
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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. 

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento 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 Projeto Básico, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

12.6. 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. 

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

12.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo 1, ou 

outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver 

o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 

CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para 

a avaliação da prestação dos serviços. 

12.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

12.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 

do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  
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12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
12.1.0 acompanhamento e a fiscalizagéo da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por urn ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n9
8.666, de 1993.

12.2. 0 representante da Contratante devera ter a qualificagao necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

12.3. A verificagao da adequagao da prestagéo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 19 do
artigo 65 da Lei n9 8.666, de 1993.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. 0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cléusulas contratuais, conforme 0
disposto nos §§ 19 e 29 do art. 67 da Lei n9 8.666, de 1993.

12.7. 0 descumprimento total ou parcial das obrigagoes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagéo de sangoes administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n9 8.666, de 1993.

12.8. As atividades de gestéo e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigoes, fique assegurada a
distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, néo comprometa o desempenho
de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.9. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto e
utilizara 0 Instrumento de Med/géo o’e Resultado (/MR), conforme mode/o prev/sto no Anexo 1, cu
outro lhstrumento substituto para afer/gé’o da qualidade da prestagé’o 0’05 sew/cos, devendo haver
o redimensionamento no pagamento corn base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utiliza-los corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12.9.1. A utilizagao do lMR nao impede a aplicagao concomitante de outros mecanismos para
a avaliagao da prestagao dos servigos.

12.10. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nI'vel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.11. 0 fiscal técnico deveré apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizada.
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12.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

12.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

12.14. 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 no ato convocatório.  

12.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

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

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo 

com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

12.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

12.18. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

12.18.1. Preenchimento do Formulário de Medição de Resultado e encaminha-lo à Pró-Reitoria 

de Gestão e Governança até o vigésimo dia do mês avaliado; 

12.18.2. Deverá constar do referido Formulário todas as ocorrências do contrato relacionadas 

com sua execução mensal; 

12.19. 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 CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo.  

13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 

serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 

fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
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12.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

12.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
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12.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

12.18. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

12.18.1. Preenchimento do Formulário de Medição de Resultado e encaminha-lo à Pró-Reitoria 

de Gestão e Governança até o vigésimo dia do mês avaliado; 

12.18.2. Deverá constar do referido Formulário todas as ocorrências do contrato relacionadas 

com sua execução mensal; 

12.19. 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 CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo.  

13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 

serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 

fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
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12.12. Em hipotese alguma, seré admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.13. A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderé ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

12.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em
relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleréveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

12.15. 0 fiscal técnico poderé realizar avaliacao diéria, semanal ou mensal, desde que 0 periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagao dos servicos.

12.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Bésico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacées técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.17. As disposicoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo Vlll da instrucao
Normativa SLTl/MP n9 05, de 2017, aplicével no que for pertinente a contratacao.

12.18. A fiscalizacao da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

12.18.1.Preenchimento do Formulario de Medicao de Resultado e encaminha-lo a Pro-Reitoria
de Gestao e Governanca até o vigésimo dia do més avaliado;

12.18.2.Devera constar do referido Formulério todas as ocorréncias do contrato relacionadas
com sua execucéo mensal;

12.19. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com 0 art. 70 da Lei n9 8.666, de 1993.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

13.2. No prazo de até 5 (was corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentacao comprobatéria do cumprimento da obrigacao contratual;

13.3.0 recebimento provisério seré realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagao apés a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

13.3.1. A contratante realizaré inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessérios.

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagoes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 

do contrato 

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

13.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

13.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 

necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

13.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

13.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções;  

13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou 

instrumento substituto.  

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

13.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções;  

13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou 

instrumento substituto.  

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

13.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  
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valores a serem pages a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado a0 gestor
do contrato

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a L'iltima e/ou L'Jnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

13.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e lnstrugoes exigiveis.

13.3.2.No prazo de até .20 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao deveré elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia corn suas atribuicoes, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

13.3.2.1. quando a fiscalizacao for exercida por urn Unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relagao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessérios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.3.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

13.3.2.2.1. Na hipotese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

13.4. No prazo de até .20 (0’62) dias C0/‘f/0’05 a partir do recebimento provisorio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.4.1.Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

13.4.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacoes apresentadas; e

13.4.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao, corn base no instrumento de Medicao de Resultado (EMR), ou
instrumento substituto.

13.5.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigoes legais em vigor.

13.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo corn as
especificacoes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

14. DO PAGAMENTO
14.1. 0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Projeto Básico 

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018. 

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

14.4.1. o prazo de validade;  

14.4.2. a data da emissão;  

14.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

14.4.4. o período de prestação dos serviços;  

14.4.5. o valor a pagar; e  

14.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

14.6.1. não produziu os resultados acordados; 

14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico.  

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 

14.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, 

de 26 de abril de 2018. 

14.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
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14.6.1. não produziu os resultados acordados; 

14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
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14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico.  

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
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realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, 

de 26 de abril de 2018. 

14.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
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14.11.05 pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até S
(cinco) dias L'iteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
59, § 39, da Lei n9 8.666, de 1993.

14.2.A emissao da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line a0 SlCAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n9 8.666, de 1993.

14.3.1.Constatando-se, junto ao SECAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da lnstrugao Normativa n9 3, de
26 de abril de 2018.

14.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. 0 prazo de validade;
14.4.2. a data da emissao;
14.4.3. 05 dados do contrato e do orgao contratante;
14.4.4. 0 periodo de prestagéo dos servigos;
14.4.5. 0 valor a pagar; e
14.4.6. eventual destaque do valor de retengées tributarias cabiveis.

14.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacao da despesa, o pagamento ficaré sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizacao da situagéo, nao acarretando qualquer onus para a Contratante;

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo Vlll-A da instrucao Normativa SEGES/MP n9 05, de 2017,
sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.6.1. nao produziu os resultados acordados;

14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade
minima exigida;

14.6.3. deixou de utilizar os materials e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.7. Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SECAF para verificar a
manutencao das condigoes de habilitacao exigidas neste Projeto Basico.

14.9. Constatando-se, junto ao SECAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias L'iteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

14.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao deveré
realizar consulta ao SECAF para identificar possivel suspensao temporéria de participacao em
licitacao, no ambito do orgao ou entidade, proibigao de contratar com o Poder PL’iblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrugao Normativa n9 3,
de 26 de abril de 2018.

14.11. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
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inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

14.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

14.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

14.13.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do 

art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade 

fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma 

excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviços  

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 

Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

14.16. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado 

corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha 

de preços. 

14.16.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a 

prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo 

equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo 

total de vigência contratual. 

14.16.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em 

termo aditivo. 

14.16.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio 

trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas 

na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a 

metodologia de cálculo adotada. 

14.17. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título 

de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por 

não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado 

pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.  

14.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por 

não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado 

pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.  

14.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus
créditos.

m
/14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias

rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
contratada a ampla defesa.

m
/

14.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

14.13.1.Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SECAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse plflblico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da
contratante.

14.13.2.A|ém do disposto no subitem acima, poderé a autoridade competente, na forma do
art. 49-F da Lei n9 13.979/20, dispensar a apresentacao de documentacao de regularidade
fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatoria de regularidade com a Seguridade Social), de forma
excepcional e justificada, no caso de haver restricao de fornecedores ou prestadores de
serVIcos

14.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo Xl da EN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor pL’iblico da ativa do orgao contratante, corn fundamento
na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

14.16.A parcela mensal a ser paga a ti'tulo de aviso prévio trabalhado e indenizado
correspondera, no primeiro ano de contratacao, ao percentual originalmente fixado na planilha
de precos.

14.16.1.Nao tendo havido a incidéncia de custos corn aviso prévio trabalhado e indenizado, a
prorrogacao contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo
equivalente a 03 (trés) dias a mais por ano de servico, até o limite compativel com o prazo
total de vigéncia contratual.

14.16.2.A adequagao de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em
termo aditivo.

14.16.3.Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos corn aviso prévio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratagao, tais rubricas deverao ser mantidas
na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o orgao contratante esclarecer a
metodologia de calculo adotada.

14.17. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo
de vale-transporte em relacao aos empregados da Contratada que expressamente optaram por
nao receber o beneficio previsto na E_ei n9 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado
pelo Decreto n9 95.247, de 17 de novembro de 1987.

14.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM = l x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

15. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 

 

15.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da 

Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as 

estabelecidas neste Projeto Básico. 

15.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura 

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

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do 

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

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

15.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 

contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto 

à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes. 

15.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 

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

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

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

movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, 

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

condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma. 

15.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP 

n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes 

sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade 

promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

15.4.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

15.4.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

15.4.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

15.4.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

15.4.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no 
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

15.5. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata 

die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação 

e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 

15.6. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da 

conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a 

prestar os serviços. 

15.7. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I 
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( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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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.  

15.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração 

(ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos 

contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto 

à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 

salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes. 

15.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 

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

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

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

movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, 

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

condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma. 

15.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP 

n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes 

sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade 

promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

15.4.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

15.4.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

15.4.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

15.4.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

15.4.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no 
Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

15.5. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata 

die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação 

e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 

15.6. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da 

conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a 

prestar os serviços. 

15.7. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 
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N = NL’Jmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
E= lndice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

l (6/100) 5: 0,00016438
E= (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

15.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da lN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da
Conta-Depésito Vinculada a que se refere o Anexo XlE da IN SEGES/MP n. 5/2017 5:30 as
estabelecidas neste Projeto Basico.

15.2. A futura Contratada deve autorizar a Administragéo contratante, no momento da assinatura
do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salérios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigoes previdenciérias e do
FGTS, quando nao demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagoes, até o
momento da regularizagéo, sem prejulzo das sangoes cabl'veis.

15.2.1. Quando nao for posslvel a realizagao desses pagamentos pela prépria Administragao
(ex.: por falta da documentagao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisoes dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serao depositados junto
a lustiga do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salérios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuigoes sociais e FGTS
decorrentes.

15.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 139
salério e rescisao contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussoes
trabalhistas, fundiarias e previdenciérias, que serao depositados pela contratante em conta-
deposito vinculada espeCI’fica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para
movimentagao, conforme disposto no anexo Xll da lnstrugao Normativa SEGES/MP n9 5, de 2017,
05 quais somente serao liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
condigoes estabelecidas no item 1.5 do anexo Vll-B da referida norma.

15.4.0 montante dos depésitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XlE da EN SEGES/MP
n. 5/2017 seré igual ao somatério dos valores das provisoes a seguir discriminadas, incidentes
sobre a remuneragao, cuja movimentagao dependeré de autorizagao do orgao ou entidade
promotora da licitagao e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagoes:

15.4.1. 139 (décimo terceiro) salério;

15.4.2. Férias e um tergo constitucional de férias;
15.4.3. Multa sobre o FGTS e contribuigao social para as rescisoes sem justa causa; e
15.4.4. Encargos sobre férias e 139 (décimo terceiro) salério.

15.4.5. 05 percentuais de provisionamento e a forma de calculo seréo aqueles indicados no
Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.5.0 saldo da conta-depésito sera remunerado pelo I'ndice de corregao da poupanga pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperagao Técnica firmado entre o promotor desta licitagao
e instituigao financeira. Eventual alteragao da forma de corregao implicara a revisao do Termo de
Cooperagao Técnica.

15.6.05 valores referentes as provisoes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da
conta-depésito, deixarao de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a
prestar os servigos.

15.7. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizagao da conta-
deposito, os recursos atinentes a essas despesas serao debitados dos valores depositados.
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15.8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para 

utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos 

subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de 

situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

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

comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 

vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será 

expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito 

vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 

15.8.2. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para 

o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos 

trabalhadores favorecidos. 

15.8.3. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias 

realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

15.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à 

respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da 

quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, 

conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 

16 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) 

16.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela 

CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no 

subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo 

à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 

planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma  estatuída 

no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 

5, de 2017. 

16.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em 

respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser 

realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 

resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

16.3 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

16.3.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de 

trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

16.3.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que 

estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado 

por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

16.3.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não 

decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas 

constante do Edital. 

16.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da 

última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se 
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à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
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constante do Edital. 

16.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da 

última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se 
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15.8. A empresa contratada podera solicitar a autorizagao do érgao ou entidade contratante para
utilizar os valores da conta-depésito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizagoes trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situagoes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

15.8.1.Na situagao do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos
comprobatérios da ocorréncia das obrigagoes trabalhistas e seus respectivos prazos de
vencimento. Somente apés a confirmagao da ocorréncia da situagao pela Administragao, sera
expedida a autorizagao para a movimentagao dos recursos creditados na conta-deposito
vinculada, que sera encaminhada a lnstituigao Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias
L'iteis, a contar da data da apresentagao dos documentos comprobatérios pela empresa.

15.8.2.A autorizagao de movimentagao devera especificar que se destina exclusivamente para
o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagao trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.

15.8.3.A empresa devera apresentar ao orgao ou entidade contratante, no prazo maximo de 3
(trés) dias dteis, contados da movimentagao, o comprovante das transferéncias bancarias
realizadas para a quitagao das obrigagoes trabalhistas.

15.9.0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-deposito sera liberado a
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presenga do sindicato da
categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apos a comprovagao da
quitagao de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado,
conforme item 15 da EN SEGES/MP n. 5/2017.

16 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUACAO)
16.1 Visando a adequagao aos novos pregos praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (urn) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguira, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo
a CONTRATADAjustificar e comprovar a variagao dos custos, apresentando memoria de calculo e
planilhas apropriadas para anélise e posterior aprovagao da CONTRATANTE, na forma estatuida
no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposigées aplicaveis da lnstrugao Normativa SEGES/MP n°
5, de 2017.

16.2 A repactuagao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratagao, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagao de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execugao do servigo.

16.3 0 interregno minimo de 1 (urn) ano para a primeira repactuagao sera contado:

16.3.1 Para os custos relativos a mac de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengao coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentagao da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

16.3.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formagao de Pregos que
estejam diretamente vinculados ao valor de prego plflblico (tarifa): do Ultimo reajuste aprovado
por autoridade governamental ou realizado por determinagao legal ou normativa;

16.3.3 Para os demais custos, sujeitos a variagao de pregos do mercado (insumos nao
decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresentagao das propostas
constante do Edital.

16.4 Nas repactuagoes subsequentes a primeira, o interregno de urn ano sera computado da
L'iltima repactuagao correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitagao. Entende-se
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como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente 

daquela em que celebrada ou apostilada.  

16.5 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos 

de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento 

da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

16.6 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

16.7 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 

poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

16.7.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 

decorrentes de mão de obra; 

16.7.2 do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 

formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

16.7.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

16.8 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, 

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE 

ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo 

de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha 

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.  

16.9 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, 

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

16.10 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.   

16.11 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que 

somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, 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.  

16.12 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de 

Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da 

categoria profissional abrangida pelo contrato. 

16.13 Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à 

variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo 

aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA,com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 

1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 
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como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente 

daquela em que celebrada ou apostilada.  

16.5 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 

contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos 

de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento 

da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

16.6 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima 

fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

16.7 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só 

poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

16.7.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 

decorrentes de mão de obra; 

16.7.2 do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 

formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

16.7.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em 

relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

16.8 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, 

dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE 

ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo 

de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha 

dos valores reajustados, sob pena de preclusão.  

16.9 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, 

dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

16.10 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.   

16.11 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que 

somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, 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.  

16.12 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 

comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de 

Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da 

categoria profissional abrangida pelo contrato. 

16.13 Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à 

variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo 

aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA,com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 

1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada; 
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como Ultima repactuagao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.

16.5 0 prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagao encerra-se na data da prorrogagao
contratual subsequente a0 novo acordo, dissidio ou convengao coletiva que fixar os novos custos
de mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigéncia do contrato, caso nao haja prorrogagao.

16.6 Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuagéo tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusao do direito a repactuagao.

16.7 Nessas condigoes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagéo so
podera ser pleiteada apés o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

16.7.1 da vigéncia do acordo, dissidio ou convengao coletiva anterior, em relagao aos custos
decorrentes de mao de obra;

16.7.2 do Ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinagao legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e
formagao de pregos que estejam diretamente vinculados a0 valor de prego pL'iblico (tarifa);

16.7.3 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagao da proposta, em
relagao aos custos sujeitos a variagao de pregos do mercado;

16.8 Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convengao coletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido possivel a CONTRATANTE
ou a CONTRATADA proceder aos célculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogagao para resguardar o direito futuro a repactuagao, a ser exercido tao logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

16.9 Quando a contratagéo envolver mais de uma categoria profissional, corn datas base
diferenciadas, a repactuagao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengées coletivas das categorias envolvidas na contratagao.

16.10 E vedada a inclusao, por ocasiéo da repactuagao, de beneficios nao previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal, sentenga
normativa, Acordo, Convengao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

16.11 A CONTRATANTE nao se vincula as disposigoes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem do pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, de obrigagées e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragao PL’Jblica, ou que estabelegam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.12 Quando a repactuagao se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovagao da variagao dos custos dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos, acompanhada da apresentagao do novo acordo, dissidio ou convengao coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.

16.13 Quando a repactuagao solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a
variagao dos pregos de mercado (insumos nao decorrentes da mao de obra), o respectivo
aumento seré apurado mediante a aplicagao do I'ndice de reajustamento lndice Nacional de Pregos
a0 Consumidor Amplo - lPCA,com base na seguinte formula (art. 59 do Decreto n.g 1.054, de
1994):

R = V (l — 19) / l9, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;
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Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada para entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

16.13.1 Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, 

obrigatoriamente, o definitivo.  

16.13.2 Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor.  

16.13.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, 

por meio de termo aditivo.   

16.13.4 Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a 

CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que 

justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução 

dos valores correspondentes da planilha contratual. 

16.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

16.14.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

16.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

16.14.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 

dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 

para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

16.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

16.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

16.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a 

comprovação da variação dos custos. 

16.18 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento 

ao contrato. 

16.19 O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de 

modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, 

como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP n. 5/2017.   

17 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 
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Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada para entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

16.13.1 Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, 

obrigatoriamente, o definitivo.  

16.13.2 Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor.  

16.13.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, 

por meio de termo aditivo.   

16.13.4 Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a 

CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que 

justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução 

dos valores correspondentes da planilha contratual. 

16.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

16.14.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

16.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

16.14.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 

dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 

para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

16.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 

motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

16.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

16.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a 

comprovação da variação dos custos. 

16.18 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 

coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento 

ao contrato. 

16.19 O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de 

modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, 

como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP n. 5/2017.   

17 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 

8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 
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19 = indice inicial - refere-se ao I'ndice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagao;

l = lndice relativo ao més do reajustamento;

16.13.1 Nas aferigoes finais, o indice utilizado para a repactuagao dos insumos seré,
obrigatoriamente, o definitivo.

16.13.2 Case 0 I'ndice estabelecido para a repactuagao de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entao em vigor.

16.13.3 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos insumos e materiais,
por meio de termo aditivo.

16.13.4 lndependentemente do requerimento de repactuagao dos custos corn insumos, a
CONTRATANTE verificaré, a cada anualidade, se houve deflagao do indice adotado que
justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redugao
dos valores correspondentes da planilha contratual.

16.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagoes terao suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

16141 a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagao;

16.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das proximas repactuagoes futuras; ou

16.14.3 em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuagéo
envolver revisao do custo de mao de obra em que o préprio fato gerador, na forma de acordo,
dissidio ou convengao coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensagao do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuagoes futuras.

16.15 Os efeitos financeiros da repactuagao ficarao restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relagéo a diferenga porventura existente.

16.16 A decisao sobre o pedido de repactuagao deve ser feita no prazo méximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitagao e da entrega dos comprovantes de variagéo dos custos.

16.17 0 prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nao
cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovagao da variagéo dos custos.

16.18 As repactuagoes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogagao contratual, caso em que deverao ser formalizadas por aditamento
ao contrato.

16.19 0 CONTRATADO deveré complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporgao de 5% (cinco por cento) em relagao ao valor contratado,
como condigao para a repactuagao, nos termos da ali'nea K do item 3.1 do Anexo Vii-F da EN
SEGES/MP n. 5/2017.

17 GARANTIA DA EXECUCAO

17.1 0 adjudicatério prestaré garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n9
8.666, de 1993, corn validade durante a execugao do contrato e per 90 (noventa) dias apés o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.
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17.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante 

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária.  

17.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, 

até o máximo de 2% (dois por cento).  

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

17.3 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/MP nº 5/2017. 

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

17.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

17.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

17.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

17.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

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

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

17.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.  

17.10 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 10. (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

17.12 Será considerada extinta a garantia:  

17.12.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas 

do contrato;  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

24 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

17.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante 

de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária.  

17.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, 

até o máximo de 2% (dois por cento).  

17.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

17.3 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/MP nº 5/2017. 

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

17.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas;  

17.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

17.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

17.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

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

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

17.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

17.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

17.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.  

17.10 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 10. (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

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

17.12 Será considerada extinta a garantia:  

17.12.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas 

do contrato;  
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17.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestagao de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida pL'iblica,
seguro-garantia ou fianga bancéria.

17.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o méximo de 2% (dois por cento).

17.2.2 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cléusulas,
conforme dispoem os incisos l e H do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo Vii-F da EN
SEGES/MP n9 5/2017.

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

17.4.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigagoes nele previstas;

17.4.2 prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

17.4.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

17.4.4 obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

17.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Economica Federal, com corregao monetaria.

17.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida plflblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renlflncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

17.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

17.10 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 10. (dez)
dias Citeis, contados da data em que for notificada.

17.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

17.12 Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1 com a devolugao da apélice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cléusulas
do contrato;
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17.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da 

IN SEGES/MP n. 05/2017.  

17.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Projeto Básico. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

18.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou 

18.1.5 cometer fraude fiscal. 

18.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

18.2.2 Multa de:  

18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 

dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

18.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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17.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da 

IN SEGES/MP n. 05/2017.  

17.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Projeto Básico. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

18.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou 

18.1.5 cometer fraude fiscal. 

18.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

18.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

18.2.2 Multa de:  

18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 

dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 

ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.2.2.6 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

18.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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17122 no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragao nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo Vii-F da
EN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13 0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo ole apurar prejui'zos e/ou aplicar sangoes a contratada.

17.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Projeto Bésico.

18 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragao administrativa nos termos da E_ei n9 8.666, ole 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorréncia
da contratagao;
18.1.2 ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;
18.1.4 comportar-se ole modo inidoneo; ou
18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1 0,1% (urn décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execugéo corn
atraso, podera ocorrer a nao-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecugao total da obrigagao assumida, sem prejui'zo da rescisao unilateral da avenga;

18.2.2.2 0,1% (urn décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida;

18.2.2.3 0,1% (urn décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

18.2.2.40,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.50,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizaré a
Administragao CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.2.2.6as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

18.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Pliblica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao PL’iblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes ola punigao ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3 As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

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

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

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

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

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3 As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

18.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

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

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

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

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

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 
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reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejulzos causados;

18.3 As sangoes previstas acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito ole aplicagao de multas, as infragoes sao atribuldos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% a0 dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% a0 dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% a0 dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% a0 dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% a0 dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de
1 causar dano fI'sico, lesao corporal ou 05

conseqUéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos2 . . . 04contratuals por dla e por unldade de

atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para
3 executar os servigos contratados, por 03

empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado 02
pela fiscalizagao, por servigo e por dia;
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5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia 

do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

por funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e 

seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no Projeto 

Básico/contrato; 

01 

11 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

18.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

18.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

18.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

18.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6.1 Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo 

administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de 
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5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia 

do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

por funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e 

seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no Projeto 

Básico/contrato; 

01 

11 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

18.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

18.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

18.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

18.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6.1 Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo 

administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de 
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Retirar funcionérios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03

do CONTRATANTE, por empregado e per dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
6 assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01

por funcionario e por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrugao
7 complementar do orgao fiscalizador, per 02

ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de mode
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades 01

do servigo, por funcionario e per dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e
seus Anexos nao previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente 03
notificada pelo orgéo fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

indicar e manter durante a execugao do
10 contrato os prepostos previstos no Projeto 01

Bésico/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funcionérios conforme previsto na relagao de 01

obrigagées da CONTRATADA

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, iii e EV da Lei n9 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

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

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Iicitagéo;

18.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que asseguraré o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n9 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n9 9.784, de 1999.

18.6.1 Nao correrao os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo
administrative para aplicagao das sangoes deste item enquanto perdurar o estado de

27
Projeto Basico - Pré—Reitoria de Gestéo e Governanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

28 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 

13.979/20. 

18.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

18.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

18.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

18.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

18.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19 REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  

19.1 A Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

19.1.1 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

19.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
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calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 

13.979/20. 

18.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

18.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

contratado, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

18.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

18.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

18.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19 REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO E HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  

19.1 A Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

19.1.1 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

19.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
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18.7 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

18.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

18.8 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
contratado, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Codigo Civil.

18.9 A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.10 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei n9 12.846, de 19 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessérias a
apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, corn
despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual instauragao de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

18.11 A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao consideradas como
ato lesivo a Administragéo PL’iblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n9 12.846, de 19 de
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

18.12 0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, corn ou sem a participagao
de agente pL’iblico.

18.13 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19 REQUISITOS DE CONTRATACAO E HABILITACAO DO FORNECEDOR

19.1 A Administragao verificara o eventual descumprimento das condigoes para contratagao,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a contratagao, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas inidoneas e Suspensas - CElS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.porta|datransparencia.qov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de lmprobidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de justiga
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requeridophp).
d) Lista de lnidéneos e o Cadastro lntegrado de Condenagoes por Elicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

19.1.1 Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituigao das consultas das alineas
“”,b "c” e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.brl)

19.1.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também
de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
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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. 

19.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

19.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

19.1.2.1.2 O proponente será convocado para manifestação previamente à uma 

eventual negativa de contratação. 

19.2 No decorrer da execução contratual, deverá a contratada comprovar o preenchimento dos 

seguintes requisitos de habilitação: 

19.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

19.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

19.2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

19.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

19.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata;  

19.2.7 caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

19.2.8 Poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar 

a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória 

de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviços 

19.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não 

inferior a um ano, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado.  

19.3.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
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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. 

19.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

19.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

19.1.2.1.2 O proponente será convocado para manifestação previamente à uma 

eventual negativa de contratação. 

19.2 No decorrer da execução contratual, deverá a contratada comprovar o preenchimento dos 

seguintes requisitos de habilitação: 

19.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

19.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

19.2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

19.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

19.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata;  

19.2.7 caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

19.2.8 Poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar 

a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória 

de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviços 

19.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não 

inferior a um ano, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado.  

19.3.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  
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sancoes impostas ao responsével pela prética de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder PL'iblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja socio majoritério.

19.1.2.1Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias lmpeditivas lndiretas.

19.1.2.1.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

19.1.2.1.2 O proponente sera convocado para manifestagao previamente a uma
eventual negativa de contratacao.

19.2 No decorrer da execucéo contratual, devera a contratada comprovar o preenchimento dos
seguintes requisitos de habilitacao:

19.2.1 prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoasluridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

19.2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n9 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

19.2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo ole Servico (FGTS);

19.2.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho, mediante
a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
Vii-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943;

19.2.5 prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo a0 domicilio ou sede
do contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

19.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata;

19.2.7 caso 0 contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados a0
objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da
Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

19.2.8 Podera a autoridade competente, na forma do art. 49-1: da Lei n9 13.979/20, dispensar
a apresentagao de documentacao de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatéria
de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver
restricao de fornecedores ou prestadores de servigos

19.3 05 critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

19.3.1 Comprovacao de aptidao para a prestacao dos servicos em caracterl'sticas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitacao, ou com 0 item pertinente, por periodo nao
inferior a um ano, mediante a apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito pL’iblico ou privado.

19.3.2 05 atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
economica principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;
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19.3.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 

em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

19.3.4 Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE executou serviços de terceirização 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado em número de postos equivalentes ao 

presente documento, por período não inferior a 01 (um) ano, sendo aceito o somatório de 

atestados 

19.3.5 Para a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o um ano ser ininterrupto, 

conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 

19.3.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 

essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma 

única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.7 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5/2017.  

19.3.8 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante 

deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) 

do número de postos de trabalho a serem contratados.  

19.3.9 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 

(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) em número de 

postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.10 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório 

de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 

compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 1(um) ano, nos termos do item 

10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.11 O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais, 

exceto o quantitativo excedente. 

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

UG – 153115 

Gestão – 15236 

Plano de Trabalho – 10.122.5013.21C0.6500 

Plano Interno – V000G71TZN 

Natureza de Despesa - 339037 

 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020  
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19.3.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 

em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

19.3.4 Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE executou serviços de terceirização 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado em número de postos equivalentes ao 

presente documento, por período não inferior a 01 (um) ano, sendo aceito o somatório de 

atestados 

19.3.5 Para a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o um ano ser ininterrupto, 

conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 

19.3.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 

essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma 

única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.7 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5/2017.  

19.3.8 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante 

deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) 

do número de postos de trabalho a serem contratados.  

19.3.9 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 

(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) em número de 

postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.10 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório 

de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 

compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 1(um) ano, nos termos do item 

10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.11 O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais, 

exceto o quantitativo excedente. 

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

UG – 153115 

Gestão – 15236 

Plano de Trabalho – 10.122.5013.21C0.6500 

Plano Interno – V000G71TZN 

Natureza de Despesa - 339037 

 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020  
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19.3.3 Somente serao aceitos atestados expedidos apés a conclusao do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 da EN SEGES/EVEPDG n. 5, de 2017.

19.3.4 Os atestados deverao comprovar que a LECETANTE executou servigos de terceirizagao
compativeis em quantidade com o objeto Iicitado em nL'Jmero de postos equivalentes ao
presente documento, por periodo nao inferior a 01 (um) ano, sendo aceito o somatério de
atestados

19.3.5 Para a comprovagéo da experiéncia minima de 1 (um) ano, sera aceito o somatério de
atestados de periodos diferentes, nao havendo obrigatoriedade de 0 urn ano ser ininterrupto,
conforme item 10.7.1 do Anexo VIE-A da IN SEGES/EVEPDG n. 5/2017

19.3.6 Podera ser admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois
essa situagao se equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma
L'inica contratagao, nos termos do item 10.9 do Anexo VEE-A da EN SEGES/EVEPDG n. 5/2017.

19.3.7 0 Iicitante disponibilizara todas as informagoes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VIE-A da E|\E SEGES/EVEPDG
n. 5/2017.

19.3.8 Na contratagao de servigos continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o Iicitante
devera comprovar que tenha executado contrato com um minimo de 50% (cinquenta por cento)
do nL'imero de postos de trabalho a serem contratados.

19.3.9 Quando o nL'imero de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40
(quarenta), o Iicitante devera comprovar que tenha executado contrato (s) em nL'imero de
postos equivalentes ao da contratagao, conforme exigido na alinea (:2 do item 10.6 do Anexo
VIE-A da EN SEGES/EVEPDG n. 5/2017.

19.3.10 Para a comprovagéo do nL'imero minimo de postos exigido, sera aceito o somatério
de atestados que comprovem que o Iicitante gerencia ou gerenciou servigos de terceirizagao
compativeis com o objeto Iicitado por periodo nao inferior a 1(um) ano, nos termos do item
10.7 do Anexo VIE-A da EN SEGES/IVEPDG n. 5/2017.

19.3.11 0 atestado apresentado para um item nao podera ser utilizado para os demais,
exceto o quantitativo excedente.

20 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

20.1 As despesas para atender a esta Iicitagao estao programadas em dotagao orgamentaria
prépria, prevista no orgamento da Uniao para o exercicio de 2020, na classificagao abaixo:

UG — 153115

Gestao — 15236

Plano de Trabalho — 10.122.5013.21C0.6500

Plano Enterno — VOOOG71TZN

Natureza de Despesa - 339037

Rio dejaneiro, 15 de abril de 2020
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este documento descreve o procedimento a ser adotado na Gestão e Fiscalização dos 
contratos de prestação de serviços de mensageiro. 

1.2. As atividades descritas neste documento deverão ser efetuadas periodicamente pela 
equipe responsável pela fiscalização/controle da execução dos serviços, gerando relatórios 
mensais de prestação de serviços executados, que serão encaminhados ao Gestor do Contrato. 

2. OBJETIVO 

2.1. Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela 
Contratada na execução dos contratos de prestação de serviços. 

3. REGRAS GERAIS 

3.1. A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços se faz por meio de análise dos 
seguintes aspectos: 

3.1.1. Total de horas efetivas de prestação do serviço; 

3.1.2. Desempenho Profissional; 

3.1.3. Desempenho das Atividades; 

3.1.4. Gerenciamento. 

4. CRITÉRIOS 

4.1. No Formulário de Medição de Resultados, devem ser atribuídos os valores 3 (três), 1(um) 
e 0 (zero) para cada item avaliado, correspondente aos conceitos  “Realizado”, “Parcialmente 
Realizado” e “Não Realizado”, respectivamente. 

4.2. Critérios da pontuação a ser utilizada em todos os itens avaliados: 

 

REALIZADO PARCIALMENTE 
REALIZADO 

NÃO REALIZADO 

03 (TRES) PONTOS 01 (UM) PONTO 0 (ZERO) PONTO 

 

4.3. Condições complementares 

4.3.1. Todos os itens devem ser avaliados. 

4.3.2. Quando atribuídas notas 1 (um) ou 0 (zero), a Unidade responsável (PR-6) 
deverá realizar reunião com a Contratada, até dez dias após a medição do período, visando 
proporcionar ciência quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquele período de 
medição e avaliação. 

4.3.3. Sempre que a Contratada solicitar prazo visando o atendimento de 
determinado item, esta solicitação deve ser formalizada, objetivando a análise do pedido 
pelo Gestor do Contrato (PR-6). Nesse período, esse item não deve ser analisado. 

4.3.3.1. Os percentuais de ponderação a serem reconsiderados neste caso deverão 
ser distribuídos de forma a transportar um percentual de cinco por cento para cada 
item remanescente da avaliação no mesmo Grupo, sempre observando na primeira 
distribuição o item que detém o menor percentual de ponderação, de forma a distribuir 
completamente o percentual não avaliado, conforme exemplo abaixo: 

a. Caso o item “Uniformes e Identificação” não seja avaliado em determinado mês por 
qualquer motivo aceito pelo Gestor do Contrato, a distribuição nos demais itens deverá 
ocorrer de modo a extinguir o percentual de 35%, referente a “Uniformes e 
Identificação” não avaliado no período. 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este documento descreve o procedimento a ser adotado na Gestão e Fiscalização dos 
contratos de prestação de serviços de mensageiro. 

1.2. As atividades descritas neste documento deverão ser efetuadas periodicamente pela 
equipe responsável pela fiscalização/controle da execução dos serviços, gerando relatórios 
mensais de prestação de serviços executados, que serão encaminhados ao Gestor do Contrato. 

2. OBJETIVO 

2.1. Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela 
Contratada na execução dos contratos de prestação de serviços. 

3. REGRAS GERAIS 

3.1. A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços se faz por meio de análise dos 
seguintes aspectos: 

3.1.1. Total de horas efetivas de prestação do serviço; 

3.1.2. Desempenho Profissional; 

3.1.3. Desempenho das Atividades; 

3.1.4. Gerenciamento. 

4. CRITÉRIOS 

4.1. No Formulário de Medição de Resultados, devem ser atribuídos os valores 3 (três), 1(um) 
e 0 (zero) para cada item avaliado, correspondente aos conceitos  “Realizado”, “Parcialmente 
Realizado” e “Não Realizado”, respectivamente. 

4.2. Critérios da pontuação a ser utilizada em todos os itens avaliados: 

 

REALIZADO PARCIALMENTE 
REALIZADO 

NÃO REALIZADO 

03 (TRES) PONTOS 01 (UM) PONTO 0 (ZERO) PONTO 

 

4.3. Condições complementares 

4.3.1. Todos os itens devem ser avaliados. 

4.3.2. Quando atribuídas notas 1 (um) ou 0 (zero), a Unidade responsável (PR-6) 
deverá realizar reunião com a Contratada, até dez dias após a medição do período, visando 
proporcionar ciência quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquele período de 
medição e avaliação. 

4.3.3. Sempre que a Contratada solicitar prazo visando o atendimento de 
determinado item, esta solicitação deve ser formalizada, objetivando a análise do pedido 
pelo Gestor do Contrato (PR-6). Nesse período, esse item não deve ser analisado. 

4.3.3.1. Os percentuais de ponderação a serem reconsiderados neste caso deverão 
ser distribuídos de forma a transportar um percentual de cinco por cento para cada 
item remanescente da avaliação no mesmo Grupo, sempre observando na primeira 
distribuição o item que detém o menor percentual de ponderação, de forma a distribuir 
completamente o percentual não avaliado, conforme exemplo abaixo: 

a. Caso o item “Uniformes e Identificação” não seja avaliado em determinado mês por 
qualquer motivo aceito pelo Gestor do Contrato, a distribuição nos demais itens deverá 
ocorrer de modo a extinguir o percentual de 35%, referente a “Uniformes e 
Identificação” não avaliado no período. 
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ANEXp 1
N ENSTRUMENTO DE MEDECAO DE RESULTADO - EMR

1. INTRODUCAO
1.1. Este documento descreve o procedimento a ser adotado na Gestao e Fiscalizagao dos
contratos de prestagao de servigos de mensageiro.

1.2. As atividades descritas neste documento deverao ser efetuadas periodicamente pela
equipe responsavel pela fiscalizagaO/controle da execugao dos servigos, gerando relatorios
mensais de prestagao de servigos executados, que serao encaminhados a0 Gestor do Contrato.

2. OB] ETIVO

2.1. Definir e padronizar a avaliagao de desempenho e qualidade dos servigos prestados pela
Contratada na execugao dos contratos de prestagao de servigos.

3. REGRAS GERAIS

3.1. A avaliagao da Contratada na Prestagao de Servigos se faz por meio de analise dos
seguintes aspectos:

3.1.1. Total de horas efetivas de prestagao do servigo;

3.1.2. Desempenho Profissional;

3.1.3. Desempenho das Atividades;

3.1.4. Gerenciamento.

4. CRITERIOS

4.1. No Formulario de Medigao de Resultados, devem ser atribuidos os valores 3 (trés), 1(um)
e 0 (zero) para cada item avaliado, correspondente aos conceitos "Realizado", “Parcialmente
Realizado" e “Nao Realizado", respectivamente.

4.2. Critérios da pontuagao a ser utilizada em todos os itens avaliados:

REALIZADO PARCIALMENTE NAO REALIZADO
REALIZADO

03 (TRES) PONTOS 01 (UM) PONTO 0 (ZERO) PONTO

4.3. Condigoes complementares

4.3.1. Todos os itens devem ser avaliados.

4.3.2. Quando atribuidas notas 1 (um) DU 0 (zero), a Unidade responsavel (PR-6)
devera realizar reuniao com a Contratada, até dez dias apés a medigao do periodo, visando
proporcionar ciéncia quanto a0 desempenho dos trabalhos realizados naquele periodo de
medigao e avaliagao.

4.3.3. Sempre que a Contratada solicitar prazo visando o atendimento de
determinado item, esta solicitagéo deve ser formalizada, objetivando a anélise do pedido
pelo Gestor do Contrato (PR-6). Nesse periodo, esse item nao deve ser analisado.

4.3.3.1. Os percentuais de ponderagao a serem reconsiderados neste caso deverao
ser distribuidos de forma a transportar urn percentual de cinco por cento para cada
item remanescente da avaliagao no mesmo Grupo, sempre observando na primeira
distribuigao 0 item que detém o menor percentual de ponderagao, de forma a distribuir
completamente o percentual nao avaliado, conforme exemplo abaixo:

a. Case 0 item “Uniformes e identificagao" nao seja avaliado em determinado més por
qualquer motivo aceito pelo Gestor do Contrato, a distribuigao nos demais itens devera
ocorrer de modo a extinguir 0 percentual de 35%, referente a "Uniformes e
Edentificagao" nao avaliado no periodo.
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b. A primeira distribuição de 5% ocorrerá no item que detém o menor percentual, que 
neste caso é “Qualificação/Atendimento ao Público/Postura”. 

c. A próxima distribuição de 5% ocorrerá no próximo item, “Cumprimento de 
Atividades”. 

d. Em seguida, repete-se o processo, recomeçando pelo primeiro item distribuído, 
somando-se mais 5% em “Qualificação/Atendimento ao Público/Postura” e assim 
sucessivamente até a extinção do percentual não avaliado. 

e. Por fim, o item “Cumprimento das Atividades” terá como percentual de ponderação 
a alíquota de 50% e o item “Qualificação/ Atendimento ao Público/ Postura” a alíquota 
de 50%. 

5. COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS 

5.1. Desempenho Profissional: 

 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Cumprimento das Atividades 40% 

Qualificação/ Atendimento ao Público/ Postura 35% 

Uniformes e Identificação 25% 

TOTAL 100% 

 

5.2. Desempenho das Atividades: 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Especificação Técnica dos Serviços 50% 

Atendimento às Ocorrências 50% 

TOTAL 100% 

 

5.3. Gerenciamento: 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Periodicidade da Supervisão 20% 

Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 

Atendimento às Solicitações 25% 

Salários, Benefícios e Obrigações Trabalhistas 25% 

TOTAL 100% 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Equipe de Fiscalização Operacional ou Fiscal Operacional: Responsável pela Avaliação da 
Contratada utilizando-se o Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços, com exceção do 
item relacionado com Salários, Benefícios e Obrigações do Grupo 3 e encaminhamento de toda a 
documentação ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para os itens avaliados 
com notas 0 (zero) ou 1 (um). 

6.2. Equipe de Fiscalização Administrativa ou simplesmente Fiscal Administrativo: Responsável 
pela consolidação das avaliações recebidas, pela avaliação da contratada, com relação ao item 
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b. A primeira distribuição de 5% ocorrerá no item que detém o menor percentual, que 
neste caso é “Qualificação/Atendimento ao Público/Postura”. 

c. A próxima distribuição de 5% ocorrerá no próximo item, “Cumprimento de 
Atividades”. 

d. Em seguida, repete-se o processo, recomeçando pelo primeiro item distribuído, 
somando-se mais 5% em “Qualificação/Atendimento ao Público/Postura” e assim 
sucessivamente até a extinção do percentual não avaliado. 

e. Por fim, o item “Cumprimento das Atividades” terá como percentual de ponderação 
a alíquota de 50% e o item “Qualificação/ Atendimento ao Público/ Postura” a alíquota 
de 50%. 

5. COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS 

5.1. Desempenho Profissional: 

 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Cumprimento das Atividades 40% 

Qualificação/ Atendimento ao Público/ Postura 35% 

Uniformes e Identificação 25% 

TOTAL 100% 

 

5.2. Desempenho das Atividades: 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Especificação Técnica dos Serviços 50% 

Atendimento às Ocorrências 50% 

TOTAL 100% 

 

5.3. Gerenciamento: 

ITEM PERCENTUAL DE 
PONDERAÇÃO 

Periodicidade da Supervisão 20% 

Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 

Atendimento às Solicitações 25% 

Salários, Benefícios e Obrigações Trabalhistas 25% 

TOTAL 100% 

 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Equipe de Fiscalização Operacional ou Fiscal Operacional: Responsável pela Avaliação da 
Contratada utilizando-se o Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços, com exceção do 
item relacionado com Salários, Benefícios e Obrigações do Grupo 3 e encaminhamento de toda a 
documentação ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para os itens avaliados 
com notas 0 (zero) ou 1 (um). 

6.2. Equipe de Fiscalização Administrativa ou simplesmente Fiscal Administrativo: Responsável 
pela consolidação das avaliações recebidas, pela avaliação da contratada, com relação ao item 
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b. A primeira distribuigao de 5% ocorrera no item que detém 0 menor percentual, que
neste caso é "Qualificagéo/Atendimento a0 Plflblico/Postura".

c. A préxima distribuigao de 5% ocorrera no proximo item, “Cumprimento de
Atividades”.

d. Em seguida, repete-se o processo, recomegando pelo primeiro item distribuido,
somando-se mais 5% em “QualificagaO/Atendimento ao PL’iblico/Postura" e assim
sucessivamente até a extingao do percentual nao avaliado.

e. For fim, 0 item "Cumprimento das Atividades" tera como percentual de ponderagao
a aliquota de 50% e 0 item "Qualificagao/ Atendimento ao PL’iblico/ Postura" a aliquota
de 50%.

5. COMPOSICAO DOS MODULOS

5.1. Desempenho Profissional:

ITEM PERCENTUALN DE
PONDERACAO

Cumprimento das Atividades 40%

Qualificagao/ Atendimento ao PL’iiCO/ Postura 35%

Uniformes e identificagao 25%

TOTAL 100%

5.2. Desempenho das Atividades:

ITEM PERCENTUAE DE
PONDERACAO

Especificagao Técnica dos Servigos 50%

Atendimento as Ocorréncias 50%

TOTAL 100%

5.3. Gerenciamento:

ITEM PERCENTUAE DE
PONDERACAO

Periodicidade da Supervisao 20%

Gerenciamento das Atividades Operacionais 30%

Atendimento as Solicitagoes 25%

Salarios, Beneficios e Obrigagoes Trabalhistas 25%

TOTAL 100%

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Equipe de Fiscalizagéo Operacional ou Fiscal Operacional: Responsavel pela Avaliagao da
Contratada utilizando-se o Formulério de Avaliagéo de Qualidade dos Servigos, com excegéo do
item relacionado com Salérios, Beneficios e Obrigagées do Grupo 3 e encaminhamento de toda a
documentagao ao Gestor do Contrato juntamente com as justificativas, para 05 items avaliados
com notas 0 (zero) ou 1 (um).

6.2. Equipe de Fiscalizagéo Administrativa ou simplesmente Fiscal Administrativo: Responsavel
pela consolidagao das avaliagoes recebidas, pela avaliagao da contratada, com relagao ao item
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relativo a Salários, Benefícios e Obrigações do Grupo 3 do Formulário de Avaliação de Qualidade 
dos Serviços e pela apuração do percentual de liberação da fatura correspondente. 

6.3. Gestor do Contrato: Responsável pela consolidação das avaliações recebidas e seu 
encaminhamento à Contratada e pela retenção ou glosa no pagamento, auxiliado pelo Fiscal 
Administrativo ou Equipe de Fiscalização Administrativa; Responsável pela aplicação das sanções 
cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada; Responsável pela emissão da Avaliação de 
Desempenho do Fornecedor – Parcial ou Final; 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

7.1. Cabe a cada Unidade, por meio da equipe/servidor de fiscalização operacional, responsável 
pela fiscalização do contrato in loco, e com base no Formulário de Medição de Resultados, efetuar 
o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações de forma 
a embasar a avaliação mensal da Contratada. 

7.2. No final do mês de apuração, a equipe/servidor de fiscalização operacional de cada Unidade 
deve encaminhar, até o vigésimo dia do mês avaliado, o Formulário de Medição de Resultados 
gerados no período, acompanhado das justificativas para os itens que receberam notas 0 (zero) 
ou 1 (um) e do preenchimento da quantidade de horas de serviço prestadas nos postos, para o 
Fiscal Administrativo (PR-6). 

7.3. De posse dessa avaliação, a Equipe de Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo 
(PR-6) preencherá num prazo de cinco dias úteis o item “Salários, Benefícios e Obrigações 
Trabalhistas”. 

7.4. Em seguida, caberá à PR-6, por meio do respectivo Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela 
Equipe de Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, e com base 
em todos os Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços gerados durante este período, 
consolidar a avaliação de desempenho através do Formulário de Consolidação dos Graus de 
Avaliação dos Serviços. 

7.5. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de Fiscalização Administrativa ou 
Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, efetuar a retenção ou glosa no pagamento, de acordo 
com o desconto das horas sem cobertura nos postos de serviço e em relação às faixas de ajuste 
no pagamento, por cada Unidade objeto da contratação, conforme quadro abaixo: 
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relativo a Salários, Benefícios e Obrigações do Grupo 3 do Formulário de Avaliação de Qualidade 
dos Serviços e pela apuração do percentual de liberação da fatura correspondente. 

6.3. Gestor do Contrato: Responsável pela consolidação das avaliações recebidas e seu 
encaminhamento à Contratada e pela retenção ou glosa no pagamento, auxiliado pelo Fiscal 
Administrativo ou Equipe de Fiscalização Administrativa; Responsável pela aplicação das sanções 
cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada; Responsável pela emissão da Avaliação de 
Desempenho do Fornecedor – Parcial ou Final; 

 

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

7.1. Cabe a cada Unidade, por meio da equipe/servidor de fiscalização operacional, responsável 
pela fiscalização do contrato in loco, e com base no Formulário de Medição de Resultados, efetuar 
o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações de forma 
a embasar a avaliação mensal da Contratada. 

7.2. No final do mês de apuração, a equipe/servidor de fiscalização operacional de cada Unidade 
deve encaminhar, até o vigésimo dia do mês avaliado, o Formulário de Medição de Resultados 
gerados no período, acompanhado das justificativas para os itens que receberam notas 0 (zero) 
ou 1 (um) e do preenchimento da quantidade de horas de serviço prestadas nos postos, para o 
Fiscal Administrativo (PR-6). 

7.3. De posse dessa avaliação, a Equipe de Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo 
(PR-6) preencherá num prazo de cinco dias úteis o item “Salários, Benefícios e Obrigações 
Trabalhistas”. 

7.4. Em seguida, caberá à PR-6, por meio do respectivo Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela 
Equipe de Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, e com base 
em todos os Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços gerados durante este período, 
consolidar a avaliação de desempenho através do Formulário de Consolidação dos Graus de 
Avaliação dos Serviços. 

7.5. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de Fiscalização Administrativa ou 
Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, efetuar a retenção ou glosa no pagamento, de acordo 
com o desconto das horas sem cobertura nos postos de serviço e em relação às faixas de ajuste 
no pagamento, por cada Unidade objeto da contratação, conforme quadro abaixo: 

  

_ NEE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
1920 | 2020

relativo a Salarios, Beneficios e Obrigacoes do Grupo 3 do Formulério de Avaliagao de Qualidade
dos Servicos e pela apuragao do percentual de liberacao da fatura correspondente.

6.3. Gestor do Contrato: Responsével pela consolidacao das avaliagoes recebidas e seu
encaminhamento a Contratada e pela retengao ou glosa no pagamento, auxiliado pelo Fiscal
Administrativo ou Equipe de Fiscalizacao Administrativa; Responsavel pela aplicacao das sangoes
cabiveis, garantindo a defesa prévia a Contratada; Responsével pela emissao da Avaliacao de
Desempenho do Fornecedor — Parcial ou Final;

7. DESCRICAO DO PROCESSO

7.1. Cabe a cada Unidade, por meio ola equipe/servidor de fiscalizacao operacional, responsével
pela fiscalizagao do contrato in loco, e corn base no Formulario de Medicao de Resultados, efetuar
o acompanhamento diério do servigo prestado, registrando e arquivando as informacoes ole forma
a embasar a avaliagao mensal da Contratada.

7.2. No final do mes de apuragao, a equipe/servidor de fiscalizagao operacional de cada Unidade
deve encaminhar, até o vigésimo dia do més avaliado, o Formulério de Medicao de Resultados
gerados no periodo, acompanhado das justificativas para os itens que receberam notas 0 (zero)
ou 1 (urn) e do preenchimento da quantidade ole horas de servigo prestadas nos postos, para 0
Fiscal Administrativo (PR-6).

7.3. De posse dessa avaliagao, a Equipe de Fiscalizacao Administrativa ou Fiscal Administrativo
(PR-6) preenchera num prazo de cinco dias Oteis 0 item "Salérios, Beneficios e Obrigacoes
Trabalhistas".

7.4. Em seguida, cabera a PR-6, por meio do respectivo Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela
Equipe de Fiscalizagéo Administrativa ou Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, e com base
em todos os Formularios de Avaliacéo de Qualidade dos Servicos gerados durante este periodo,
consolidar a avaliagao de desempenho através do Formulério de Consolidacao dos Graus de
Avaliacao dos Servigos.

7.5. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de Fiscalizacéo Administrativa ou
Fiscal Administrativo (PR-6), mensalmente, efetuar a retengao ou glosa no pagamento, de acordo
corn 0 desconto das horas sem cobertura nos postos de servico e em relacao as faixas de ajuste
no pagamento, por cada Unidade objeto da contratagao, conforme quadro abaixo:
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     Total de Horas    

  
Nº de 
Postos 

Valor do posto Contratadas 

Sem Cobertura por 
falta 

 

Valor da Hora 
Contratada 

Valor para 
desconto 

Diurno             

Noturno             

           

  VALOR        

Contratado  R$                       -      
Número de Dias trabalhados no 

mês 
 

 

Faltas 
Apuradas         

Liquido         

 

Conceito 

Porcentagem do 
Faturamento a ser 

pago após 
desconto de faltas 

Nota Média Mensal 
Apurada 

A 100% Entre 9,00 e 8,10 

B 95% Entre 8,09 e 7,65 

C 90% Entre 7,64 e 6,75 

D 85% Entre 6,74 e 5,85 

E 80% Entre 5,84 a 5,40 

 

7.7.  De posse da avaliação consolidada, proveniente do Formulário de Consolidação dos Graus 
de Avaliação dos Serviços, caberá ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de 
Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo, aplicar as sanções cabíveis previstas no 
Projeto Básico, garantindo a Defesa Prévia à Contratada. 

7.8. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) encaminhar mensalmente à Contratada, no fechamento 
das medições, uma via do Formulário de Consolidação dos Graus de Avaliação dos Serviços 
demonstrando de forma acumulada e mês a mês, a performance global da Contratada em relação 
aos conceitos alcançados, em conjunto dos Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços 
por cada Unidade avaliada. 

7.9. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) emitir, quando solicitada, a Avaliação de Desempenho 
do Fornecedor Parcial ou Final, consultando o último Formulário de Consolidação dos Graus de 
Avaliação dos Serviços emitido e conceituando a Contratada, para efeito de “Atestado de 
Capacidade Técnica”, conforme demonstrado a seguir: 

7.9.1. Conceito Geral Bom e Desempenho Recomendado: quando a Contratada obtiver nota 
final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) e ausência de sanções previstas no Projeto 
Básico; 

7.9.2. Conceito Geral Regular e Desempenho Recomendado: quando a Contratada apesar de 
obter nota final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) já tenha sido sancionada no contrato 
vigente; 
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     Total de Horas    

  
Nº de 
Postos 

Valor do posto Contratadas 

Sem Cobertura por 
falta 

 

Valor da Hora 
Contratada 

Valor para 
desconto 

Diurno             

Noturno             

           

  VALOR        

Contratado  R$                       -      
Número de Dias trabalhados no 

mês 
 

 

Faltas 
Apuradas         

Liquido         

 

Conceito 

Porcentagem do 
Faturamento a ser 

pago após 
desconto de faltas 

Nota Média Mensal 
Apurada 

A 100% Entre 9,00 e 8,10 

B 95% Entre 8,09 e 7,65 

C 90% Entre 7,64 e 6,75 

D 85% Entre 6,74 e 5,85 

E 80% Entre 5,84 a 5,40 

 

7.7.  De posse da avaliação consolidada, proveniente do Formulário de Consolidação dos Graus 
de Avaliação dos Serviços, caberá ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de 
Fiscalização Administrativa ou Fiscal Administrativo, aplicar as sanções cabíveis previstas no 
Projeto Básico, garantindo a Defesa Prévia à Contratada. 

7.8. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) encaminhar mensalmente à Contratada, no fechamento 
das medições, uma via do Formulário de Consolidação dos Graus de Avaliação dos Serviços 
demonstrando de forma acumulada e mês a mês, a performance global da Contratada em relação 
aos conceitos alcançados, em conjunto dos Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços 
por cada Unidade avaliada. 

7.9. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) emitir, quando solicitada, a Avaliação de Desempenho 
do Fornecedor Parcial ou Final, consultando o último Formulário de Consolidação dos Graus de 
Avaliação dos Serviços emitido e conceituando a Contratada, para efeito de “Atestado de 
Capacidade Técnica”, conforme demonstrado a seguir: 

7.9.1. Conceito Geral Bom e Desempenho Recomendado: quando a Contratada obtiver nota 
final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) e ausência de sanções previstas no Projeto 
Básico; 

7.9.2. Conceito Geral Regular e Desempenho Recomendado: quando a Contratada apesar de 
obter nota final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) já tenha sido sancionada no contrato 
vigente; 
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Total de Horas

Sem Cobertura por
N9 de - fa|ta Valor da Hora Valor paraPostos Valor do posto Contratadas Contratada desconto

Diurno

Noturno

VALOR

Numero de Dias trabalhados no
Contratado R$ - més

Faltas
Apuradas

Liquido

Porcentagem do
. Faturamento a ser Nota Média MensalConcerto ,pago apos Apurada

desconto de faltas

A 100% Entre 9,00 e 8,10

B 95% Entre 8,09 e 7,65

C 90% Entre 7,64 e 6,75

D 85% Entre 6,74 e 5,85

E 80% Entre 5,84 a 5,40

7.7. De posse da avaliagao consolidada, proveniente do Formulério de Consolidagéo dos Graus
de Avaliagéo dos Servigos, cabera ao Gestor do Contrato (PR-6), auxiliado pela Equipe de
Fiscalizagfio Administrativa ou Fiscal Administrativo, aplicar as sangoes cabiveis previstas no
Projeto Basico, garantindo a Defesa Prévia a Contratada.

7.8. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) encaminhar mensalmente a Contratada, no fechamento
das medigoes, uma via do Formulério de Consolidagéo dos Graus de Avaliagéo dos Servigos
demonstrando de forma acumulada e mes a més, a performance global da Contratada em relagao
aos conceitos alcangados, em conjunto dos Formulérios de Avaliagfio de Qualidade dos Servigos
por cada Unidade avaliada.

7.9. Cabe ao Gestor do Contrato (PR-6) emitir, quando solicitada, a Avaliagéo de Desempenho
do Fornecedor Parcial ou Final, consultando o Ultimo Formulério de Consolidagéo dos Graus de
Avaliagéo dos Servigos emitido e conceituando a Contratada, para efeito de “Atestado de
Capacidade Técnica", conforme demonstrado a seguir:

7.9.1. Conceito Geral Born e Desempenho Recomendado: quando a Contratada obtiver nota
final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) e auséncia de sangées previstas no Projeto
Basico;

7.9.2. Conceito Geral Regular e Desempenho Recomendado: quando a Contratada apesar de
obter nota final superior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) ja tenha sido sancionada no contrato
vigente;
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7.9.3. Conceito Geral Ruim e Desempenho não Recomendado: quando a Contratada além de 
obter nota final inferior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) já tenha sido sancionada. 

7.10. As notas acumuladas serão automaticamente “zeradas”, reiniciando as avaliações 
acumuladas, a cada renovação contratual, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

8. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

8.1. Os itens devem ser avaliados segundo os critérios abaixo. 

GRUPO 1 DESEMPENHO 
PROFISSIONAL 

Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Cumprimento das Atividades Cumprimento das atividades definidas nas especificações 
técnicas dos serviços no Projeto Básico e no contrato, tais 
como: 

 Assumir o posto devidamente uniformizado e com 
aparência pessoal adequada; 

 Observar as atividades descritas no Item 4 (quatro) 
do Projeto Básico; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e 
mesmo nível de dificuldade. 

Qualificação/ Atendimento ao 
Público/ Postura 

 Conduta dos empregados da Contratada com o 
cliente e com o público; 

 Empregados com instrução mínima de primeiro 
grau, equivalente, ou de grau superior, quando 
necessário pela natureza da atividade, comprovado 
por escola reconhecida; 

 Empregados capacitados e treinados com 
conhecimentos para o desempenho de suas 
atividades. 

Uniformes e Identificação  Uso de uniformes em perfeito estado de 
conservação e com aparência pessoal adequada; 

 Identificação por meio de modelo de crachá previsto 
no Projeto Básico; 

 Funcionários com porte, aparência e postura 
adequada a atividade desenvolvida. 

 Utilização de equipamentos de proteção individual, 
se for o caso, e uniformes adequados às tarefas que 
executam e às condições climáticas. 

 

GRUPO 2 DESEMPENHO DAS 
ATIVIDADES 

Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Especificação Técnica dos Serviços  Conformidade dos serviços prestados com o especificado 
no Projeto Básico, contrato e seus respectivos anexos. 

Atendimento às Ocorrências  Atendimento das ocorrências contratuais dentro do prazo 
máximo estabelecido e na qualidade desejada. 
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7.9.3. Conceito Geral Ruim e Desempenho não Recomendado: quando a Contratada além de 
obter nota final inferior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) já tenha sido sancionada. 

7.10. As notas acumuladas serão automaticamente “zeradas”, reiniciando as avaliações 
acumuladas, a cada renovação contratual, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

8. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

8.1. Os itens devem ser avaliados segundo os critérios abaixo. 

GRUPO 1 DESEMPENHO 
PROFISSIONAL 

Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Cumprimento das Atividades Cumprimento das atividades definidas nas especificações 
técnicas dos serviços no Projeto Básico e no contrato, tais 
como: 

 Assumir o posto devidamente uniformizado e com 
aparência pessoal adequada; 

 Observar as atividades descritas no Item 4 (quatro) 
do Projeto Básico; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e 
mesmo nível de dificuldade. 

Qualificação/ Atendimento ao 
Público/ Postura 

 Conduta dos empregados da Contratada com o 
cliente e com o público; 

 Empregados com instrução mínima de primeiro 
grau, equivalente, ou de grau superior, quando 
necessário pela natureza da atividade, comprovado 
por escola reconhecida; 

 Empregados capacitados e treinados com 
conhecimentos para o desempenho de suas 
atividades. 

Uniformes e Identificação  Uso de uniformes em perfeito estado de 
conservação e com aparência pessoal adequada; 

 Identificação por meio de modelo de crachá previsto 
no Projeto Básico; 

 Funcionários com porte, aparência e postura 
adequada a atividade desenvolvida. 

 Utilização de equipamentos de proteção individual, 
se for o caso, e uniformes adequados às tarefas que 
executam e às condições climáticas. 

 

GRUPO 2 DESEMPENHO DAS 
ATIVIDADES 

Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Especificação Técnica dos Serviços  Conformidade dos serviços prestados com o especificado 
no Projeto Básico, contrato e seus respectivos anexos. 

Atendimento às Ocorrências  Atendimento das ocorrências contratuais dentro do prazo 
máximo estabelecido e na qualidade desejada. 
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7.9.3. Conceito Geral Ruim e Desempenho nao Recomendado: quando a Contratada além de
obter nota final inferior a 7,65 (sete e sessenta e cinco) jé tenha sido sancionada.

7.10. As notas acumuladas serao automaticamente "zeradas”, reiniciando as avaliagoes
acumuladas, a cada renovagao contratual, na forma do art. 57, inciso ii, da Lei n9 8.666/93.

8. INSTRUCOES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DE MEDICAO DE RESULTADOS

8.1. Os itens devem ser avaliados segundo os critérios abaixo.

GRUPO 1 DESEMPENHO
PROFISSIONAL

Notas: Born (3), Regular (1), Péssimo (0)

Cumprimento das Atividades Cumpr/‘mento das at/vidao’es def/n/o’as nas espec/ficagoes
técnicas 0’05 serV/gos no Pro/eta Has/co e no contrato, ta/s
como:

> Assum/r 0 pasta dev/damente un/form/zao’o e com
aparénC/a pessoa/ adequada;

> Observar as at/v/dades descr/tas no Item 4 (quatro)
do Pro/eta Ba’5/C0,‘

> Executar outras tarefas o’e mesma natureza e
mesmo n/’ve/ o’e o’I'ficu/dade.

Qualificagao/ Atendimento a0 > Conduta dos empregados da Contratada com o
PUiCO/ Postura cliente e com o pl’Jblico;

> Empregados com instrugéo ml’nima de primeiro
grau, equivalente, ou de grau superior, quando
necessario pela natureza da atividade, comprovado
por escola reconhecida;

> Empregados capacitados e treinados com
conhecimentos para o desempenho de suas
atividades.

Uniformeseidentificagao > Uso de uniformes em perfeito estado de
conservagao e com aparéncia pessoal adequada;

> identificagéo por meio de modelo de cracha previsto
no Projeto Basico;

> Funcionérios com porte, aparéncia e postura
adequada a atividade desenvolvida.

> Utilizagao de equipamentos de protegao individual,
se for o caso, e uniformes adequados as tarefas que
executam e as condigoes climéticas.

GRUPO 2 DESEMPENHO DAS
ATIVIDADES

Notas: Born (3), Regular (1), Péssimo (0)

Especificagao Técnica dos Servigos > Conformidade dos servigos prestados com 0 especificado
no Projeto Bésico, contrato e seus respectivos anexos.

Atendimento as Ocorréncias > Atendimento das 0corréncias contratuais dentro do prazo
méximo estabelecido e na qualidade desejada.
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GRUPO 3 GERENCIAMENTO Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Periodicidade da Supervisão 

 

 Execução de supervisão por parte da Contratada na 
periodicidade acordada; 

 Os supervisores da Contratada deverão obrigatoriamente 
inspecionar os postos, no mínimo, 02 (duas) vez por 
semana. 

Gerenciamento das Atividades 
Operacionais 

 Administração das atividades operacionais; 
 Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de 

imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 
prorrogação de jornada de trabalho (dobra); 

 Assegurar que todo empregado que cometa falta 
disciplinar não será mantido no posto ou em quaisquer 
outras instalações do Contratante. 

Atendimento às Solicitações  Atendimento às solicitações do Contratante conforme 
condições estabelecidas no Projeto Básico e no Contrato. 

Salários, Benefícios e Obrigações 
Trabalhistas 

 

 Comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas por parte da Contratada segundo o contrato. 

 Solicitar documentação do quadro abaixo (QUADRO 1) 
conforme determinado 

 Em havendo a rescisão de Contrato de Trabalho de um 
profissional sob este contrato, e substituição por outro, a 
Contratada se obriga a apresentar, em relação ao 
empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes 
documentos: 

o -Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 
devidamente homologado quando o trabalhador 
tiver mais de um ano prestando serviço na 
Contratada;  

o Documento de concessão de Aviso Prévio 
trabalhado ou indenizado; 

o -Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa 
e do Requerimento de Seguro Desemprego; 

o -Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da 
Contribuição Social em que conste o recolhimento 
do FGTS nos casos em que o trabalhador foi 
dispensado sem justa causa ou em caso de 
extinção do contrato por prazo indeterminado; 

o -Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
comprovando a realização de exame médico 
demissional. 

 Caso não haja rescisão do contrato de trabalho a 
contratada deverá declarar este fato mensalmente para  
a contratante 

Documentos 
Inicio da 

prestação 

Quando 
houver 

alteração no 
quadro 

funcional 

Comprovação 
anual 

Comprovação 
mensal 

Contrato de trabalho X X   

Convenção, Acordo e Sentenças normativas X  X  

Registro do empregado - livro com numero 
registro/ e da CTPS 

X X   

RAIS X  X  

Folha de pagamento (férias, 13 salário, 
Recolhimento previdenciário, salário família, 
Vale transporte, vale refeição ETC) contribuição 
sindical) 

X   X 
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GRUPO 3 GERENCIAMENTO Notas: Bom (3), Regular (1), Péssimo (0) 

Periodicidade da Supervisão 

 

 Execução de supervisão por parte da Contratada na 
periodicidade acordada; 

 Os supervisores da Contratada deverão obrigatoriamente 
inspecionar os postos, no mínimo, 02 (duas) vez por 
semana. 

Gerenciamento das Atividades 
Operacionais 

 Administração das atividades operacionais; 
 Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de 

imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a 
prorrogação de jornada de trabalho (dobra); 

 Assegurar que todo empregado que cometa falta 
disciplinar não será mantido no posto ou em quaisquer 
outras instalações do Contratante. 

Atendimento às Solicitações  Atendimento às solicitações do Contratante conforme 
condições estabelecidas no Projeto Básico e no Contrato. 

Salários, Benefícios e Obrigações 
Trabalhistas 

 

 Comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas por parte da Contratada segundo o contrato. 

 Solicitar documentação do quadro abaixo (QUADRO 1) 
conforme determinado 

 Em havendo a rescisão de Contrato de Trabalho de um 
profissional sob este contrato, e substituição por outro, a 
Contratada se obriga a apresentar, em relação ao 
empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes 
documentos: 

o -Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 
devidamente homologado quando o trabalhador 
tiver mais de um ano prestando serviço na 
Contratada;  

o Documento de concessão de Aviso Prévio 
trabalhado ou indenizado; 

o -Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa 
e do Requerimento de Seguro Desemprego; 

o -Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da 
Contribuição Social em que conste o recolhimento 
do FGTS nos casos em que o trabalhador foi 
dispensado sem justa causa ou em caso de 
extinção do contrato por prazo indeterminado; 

o -Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
comprovando a realização de exame médico 
demissional. 

 Caso não haja rescisão do contrato de trabalho a 
contratada deverá declarar este fato mensalmente para  
a contratante 

Documentos 
Inicio da 

prestação 

Quando 
houver 

alteração no 
quadro 

funcional 

Comprovação 
anual 

Comprovação 
mensal 

Contrato de trabalho X X   

Convenção, Acordo e Sentenças normativas X  X  

Registro do empregado - livro com numero 
registro/ e da CTPS 

X X   

RAIS X  X  

Folha de pagamento (férias, 13 salário, 
Recolhimento previdenciário, salário família, 
Vale transporte, vale refeição ETC) contribuição 
sindical) 

X   X 
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GRUPO 3 GERENCIAMENTO Notas: Born (3), Regular (1), Péssimo (0)

Periodicidade da Supervisao >

>

Execugao de supervisao por parte da Contratada na
periodicidade acordada;
Os supervisores da Contratada deverao obrigatoriamente
inspecionar os postos, no ml’nimo, 02 (duas) vez por
semana.

Gerenciamento das Atividades
Operacionais

Administragao das atividades operacionais;
Efetuar a reposigéo da mao de obra nos postos, de
imediato, em eventual auséncia, nao sendo permitida a
prorrogagao de jornada de trabalho (dobra);
Assegurar que todo empregado que cometa falta
disciplinar néo seré mantido no posto ou em quaisquer
outras instalagoes do Contratante.

Atendimento as Solicitagoes Atendimento as solicitagoes do Contratante conforme
condigoes estabelecidas no Projeto Bésico e no Contrato.

Salarios, Beneficios e Obrigagoes
Trabalhistas

>

Comprovagao do cumprimento das obrigagées
trabalhistas por parte da Contratada segundo o contrato.
Solicitar documentagao do quadro abaixo (QUADRO 1)
conforme determinado
Em havendo a rescisao de Contrato de Trabalho de um
profissional sob este contrato, e substituigéo por outro, a
Contratada se obriga a apresentar, em relagao ao
empregado cujo contrato se extinguir, os seguintes
documentos:

o -Termo de Resciséo de Contrato de Trabalho
devidamente homologado quando o trabalhador
tiver mais de um ano prestando servigo na
Contratada;

o Documento de concessao de Aviso Prévio
trabalhado ou indenizado;

o -Recibo de entrega da Comunicagao de Dispensa
e do Requerimento de Seguro Desemprego;

o -Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da
Contribuigéo Social em que conste o recolhimento
do FGTS nos casos em que o trabalhador foi
dispensado sem justa causa ou em caso de
extingao do contrato por prazo indeterminado;

o -Copia do Atestado de Sadde Ocupacional (ASO)
comprovando a realizagéo de exame médico
demissional.

Caso néo haja rescisao do contrato de trabalho a
contratada deveré declarar este fato mensalmente para
a contratante

Documentos Inicio da
prestagao

Quando
houver

alteragao no
quadro

funcional

Comprovagao
anual

Comprovagao
mensal

Contrato de trabalho X
Convengéo, Acordo e Sentengas normativas

Registro do empregado - Iivro com numero
registro/ e da CTPS

RAIS

Folha de pagamento (férias, 13 salério,
Recolhimento previdenciario, salario faml’lia,
Vale transporte, vale refeigao ETC) contribuigéo
sindical)
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L; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
E . PRO-REi'TORiA DE (353050 E GOVERNANQA » PR6

' FORMULARIO DE AVALiAn DA QUALIDADE DOS SERVIQOS

CONTRATO N“: -

UNIDADE:
CONTRATADA:
FISCAL OPERACIONAL:
FISCAL ADMINISTRA'I'IVO:

AVALIAQAO REFERENTE A0 PERiODO:
Larrt-ran'ce :02 para 3 335-: :2 ratas :- a ‘ 3 3501»: JLEII:i35[|’-'5 :—:-‘.'a EEi’ bra-EVEN}?

GRUP01 . DESEMPENHO PROFISSIONAL PESO{a} NOTA(b} SUBTOTAL
{c=a x b}

Cumprimento dasAtividades 40% 0,00 Nota N50 Atribuida

Qualificagfio/ Atendimento a0 P0blico/ Postura 35% 000 Nota Nfio Atribuida

Uniformes e Identificagfio 25% 0,00 Nota Mao Atribuida

TOTAL woe—M
GRUPO 2 . DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PESO (a) NOTA {b} SUBTOTAL

{c=a x b}
Especificaga'o Técnica dos Servigos 50% 000 Nota N50 Atribuida

Atendimento és Ocorréncias 50% 0.00 Nota Nao Atribuida
TOTAL 100% I I I

GRUP03 .GERENCIAMENTO PESO{a) NOTA(b} SUBTOTAL
{c=a x b}

Periodicidade da Supervisfio 20% 0,00 Nota N50 Atribuida

Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 0,00 Nota N50 Atribuida

Atendimento as Solicitagfies 25% 000 Note N50 Atribuida

Sala'n'os, Beneficios e Obrigagfies Trabalhistas (I) 25% o Nota N50 Atribuida
TOTAL 100% 0.00

ConcenoNOTA FINAL (somatc‘irio das notas totais para 05: grupos 1.2 e 3} H

(1} Campos preenchidos pelo Fiscal Administrative

Total :19 Horas
D Sern Sem

‘- i ‘u
N de Valor do posto Contratadas Cubertura catemrfi jam d3 Hum Valor para desconto

Postos por Contratadapor falta
abandono

44 Horas 220 RS RS '
12136 Diurno 220 RS RS —

12336 Noturno 220 R5 RS —

VALOR

Contratado RS NLimero do Dias trabalhados no més l 30 ‘

Faltas Apuradas RS

Liquido R$ pég1i2

Fiscal Operacional FiscalAdministratiavo Gestor PR—E Resp-onsa'vel da Contratada
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRO—REJ‘TORJ‘A DE GESTAO E GO'v'ERNANQA — PR6

FAIXA DE AJUSTE DE PAGAMENTO

Porcentagem do

Conceito ngu;aprg:n;23::[$tro Nata Média f‘u1er1salApurada

de faltas

A 100% Entre 9700 9 8,10

B 95% Entre 8709 9 765

C 90% Entre 776-4 9 6,75

D 85% Entre 677-4 9 585

E 80% Abaixo de 5,84

Valor Apurado apu's descanto de faltas R$

Nata Atribuida pelo avaliador E
% do Faturamento a ser liberado 80

Valor Glosado par QUALIDADE RS _

Valor aprovado para pagamenm R3 _

J ustificativas

Projeto Basico - Pré—Reitoria de Gestao e Governanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019

pég 2fl2

39



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

40 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
 

 

40 
Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRC-REJ'TORJ'A DE GESTAO E GO'U’ERFM'AI'UQA - PR6

FIZIFHMULAFHIZI EIE CDNSDLIDACAD EIIZIS GHAUS EIE AVALIACAD EIIZIS SERVICES

CONTRATO N°:|

CONTRATADA:
FISCAL ADMINISTRATIVO:
AV 0 REFERENTE A0 ODO:

QUAN‘I’IDADE DE UNIDADES COM FISCAL
OPERACIONAL NA AREA:

UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:
UNIDADE:

UNIDADES BENEFICIADAS COM 0 SERVI O

——

Nota Final

Conceito Nata Média Mensal Apurada
A Entre 9.00 e 8.10
E Entre 8.09 e 165
C Entre 7.6-4 9 6.75
D Entre 6.?4 e 5.85
E Abaixn de 5.8-4

Sangfiu:

Avaliagfies realizadas ANO EUKWBUH
Més 01 Més 07'
Més 02 Més 08
Més 03 Més 09
Més 0-4 Més 10
Més 05 Més 11
Més 08 Més 12

f‘u’lédia Acumulada

Fiscal Ad ministrativu Gestor PR—E- Responséa-el da Contratada

Projeto Basico - Pré—Reitoria de Gestéo e Governanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 02 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Carta de Apresentação 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço será 

prestado pelo(s) empregado(s) da tabela abaixo, no cargo de ______________________, na dependência da Unidade Acadêmica 

________________________________, no período de ___/____/_______ a ___/___/______. 

Nome CPF RG CTPS 

        

        

        
 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 02 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Carta de Apresentação 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço será 

prestado pelo(s) empregado(s) da tabela abaixo, no cargo de ______________________, na dependência da Unidade Acadêmica 

________________________________, no período de ___/____/_______ a ___/___/______. 

Nome CPF RG CTPS 

        

        

        
 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 

‘ {ERGO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
' I920 |2020

ANEXO 02 — CARTA DE APRESENTACAO

Logotipo da Empresa
(papel timbrado)

Carta de Apresentagao

(Local e data) . / /

Conforme previsto no Projeto Basico, que integra o Contrato n9 / , celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em

/ / ,que tern por objeto a prestagao dos servigos ole

prestado pe|o(s) empregado(s) da tabela abaixo, no cargo ole

, no pen’odo de / l a / /

I

,informamos que o servigo sera

na dependéncia da Unidade Académica

Nome CPF RG CTPS

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal

Fiscal(is) operacional(is)

Projeto Basico - Pré-Reitoria de Gestéo e Governanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 03 – FORMULÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO 
 

 

Formulário de Substituição 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço 

prestado pelo(s) nosso(s) empregado(s) regulares serão substituídos, nas ausências, pelo(s) seguinte(s) empregado(s): 

Nome do empregado 
substituído 

Cargo CPF RG CTPS 
Nome do empregado 
substituto 

CPF RG CTPS Motivo Período 

               

               

               

Motivo: (1) – Substituto de Férias; (2) – Substituto afastamento maternidade; (3) Substituto afastamento paternidade; (4) – Substituto ausência 

por doença; (5) – Substituto por ausências legais; (6) – Substituto por ausência relacionada a acidente do trabalho; (7) Outros – informar motivo. 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 03 – FORMULÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO 
 

 

Formulário de Substituição 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço 

prestado pelo(s) nosso(s) empregado(s) regulares serão substituídos, nas ausências, pelo(s) seguinte(s) empregado(s): 

Nome do empregado 
substituído 

Cargo CPF RG CTPS 
Nome do empregado 
substituto 

CPF RG CTPS Motivo Período 

               

               

               

Motivo: (1) – Substituto de Férias; (2) – Substituto afastamento maternidade; (3) Substituto afastamento paternidade; (4) – Substituto ausência 

por doença; (5) – Substituto por ausências legais; (6) – Substituto por ausência relacionada a acidente do trabalho; (7) Outros – informar motivo. 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 

EBB:
i (name

i KNEE
I920 | 2020

Logotipo da Empresa
(papel timbrado)

Conforme previsto no Projeto Bésico, que integra o Contrato n9

/ / , que tem por objeto a prestagéo dos services de

prestado pelo(s) nosso(s) empregado(s) regulares seréo substituidos, nas auséncias, pelo(s) seguinte(s) empregado(s):

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03 — FORMULARIO DE SUBSTITUICAO

Formulérie de Substituigée

(Local e data) I / /

/ , celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em

, infermamos que o servigo

Nome
substituide

do empregado Cargo cw RG CTPS
Nome do empregado
substitute cw RG CTPS Motive Periede

Motive: (1) — Substitute de Férias; (2) — Substitute afastamento maternidade; (3) Substitute afastamento paternidade; (4) — Substitute auséncia
per doenga; (5) — Substitute per auséncias legais; (6) — Substitute por auséncia relacienada a acidente do trabalho; (7) Outros — infermar motive.

Preposte designado pela Contratada eu seu representante legal

Projeto Bésico - Pré-Reiteria de Gestéo e Gevernanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019

Fiscal(is) operacional(is)
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 04 – FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DO UNIFORME 
Formulário de recebimento do uniforme 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, em ___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de 

_______________________________________________, na dependência da Unidade Acadêmica 

________________________________, apresentamos a confirmação de recebimento dos uniformes, nos quantitativos 

pactuados nesta contratação, através da assinatura dos funcionários abaixo assinados, para o ___º recebimento (um 

recebimento no início do contrato e depois, sucessivamente, a cada período de seis meses). Também declaramos que 

qualquer informação falsa apresentada, nos sujeitaremos às sanções administrativas do Edital. 

Empregado:_____________________________________________________________________________ 

CPF:_____________________________________  RG _________________________________________ 

 

Tipo / Especificações Qtd  Qtd Recebida 

Calça comprida, material JEANS, na cor Azul,com presilhas para, bolso lateral e 
traseiro cinto (modelo tradicional). 

2 
 

Camisa Polo de malha piquê,manga curta, na cor azul, com logo da Empresa 
na parte da frente - "A SERVIÇO DA UFRJ" nas costas 

3 
 

Sapato social em couro com sola antiderrapante (Ref. Beira Rio Social Classico 
ou Touroflex 7000) 

2 
 

Crachá em PVC laminado para identificação, frente colorida e verso em preto e 
branco, com alta resistência e flexibilidade. Frente: nome completo, foto 
digitalizada, identificação da CONTRATADA e inscrição “A serviço da UFRJ”. 
Verso: unidade em que desempenha suas atividades e informações adicionais 
que a CONTRATADA considerar pertinentes 

1 
 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Empregado 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Fiscal(is) operacional(is) 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 04 – FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DO UNIFORME 
Formulário de recebimento do uniforme 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, em ___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de 

_______________________________________________, na dependência da Unidade Acadêmica 

________________________________, apresentamos a confirmação de recebimento dos uniformes, nos quantitativos 

pactuados nesta contratação, através da assinatura dos funcionários abaixo assinados, para o ___º recebimento (um 

recebimento no início do contrato e depois, sucessivamente, a cada período de seis meses). Também declaramos que 

qualquer informação falsa apresentada, nos sujeitaremos às sanções administrativas do Edital. 

Empregado:_____________________________________________________________________________ 

CPF:_____________________________________  RG _________________________________________ 

 

Tipo / Especificações Qtd  Qtd Recebida 

Calça comprida, material JEANS, na cor Azul,com presilhas para, bolso lateral e 
traseiro cinto (modelo tradicional). 

2 
 

Camisa Polo de malha piquê,manga curta, na cor azul, com logo da Empresa 
na parte da frente - "A SERVIÇO DA UFRJ" nas costas 

3 
 

Sapato social em couro com sola antiderrapante (Ref. Beira Rio Social Classico 
ou Touroflex 7000) 

2 
 

Crachá em PVC laminado para identificação, frente colorida e verso em preto e 
branco, com alta resistência e flexibilidade. Frente: nome completo, foto 
digitalizada, identificação da CONTRATADA e inscrição “A serviço da UFRJ”. 
Verso: unidade em que desempenha suas atividades e informações adicionais 
que a CONTRATADA considerar pertinentes 

1 
 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Empregado 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Fiscal(is) operacional(is) 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 

wage UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
IIEE
I920 | 2020

ANEXO 04 — FORMULARIO DE RECEBIMENTO DO UNIFORME
_ Formulério de recebimento do uniforme

Logotlpo da Empresa
(papel timbrado)

(Local e data) , / /

Conforme previsto no Projeto Basico, que integra o Contrato n9 / ,celebrado com a Universidade Federal

do Rio de Janeiro, em _/_l , que tern por objeto a prestacao dos servicos de

, na dependéncia da Unidade Académica

, apresentamos a confirmagao de recebimento dos uniformes, nos quantitativos

pactuados nesta contratacao, através da assinatura dos funcionarios abaixo assinados, para o _9 recebimento (um

recebimento no inI'cio do contrato e depois, sucessivamente, a cada periodo de seis meses). Também declaramos que

qualquer informacao falsa apresentada, nos sujeitaremos as sancoes administrativas do Edital.

Empregado:

CPF: RG

Tipo / Especificacoes Qtd Qtd Recebida

Calga comprida, material JEANS, na cor Azul,com presilhas para, bolso lateral e 2
traseiro cinto (modelo tradicional).

Camisa Polo de malha piqué,manga curta, na cor azul, corn logo da Empresa 3
na parte da frente - ”A SERVICO DA UFRJ" nas costas

Sapato social em couro com sola antiderrapante (Ref. Beira Rio Social Classico 2
ou Touroflex 7000)

Cracha em PVC laminado para identificacao, frente colorida e verso em preto e 1
branco, corn alta resisténcia e flexibilidade. Frente: nome completo, foto
digitalizada, identificacao da CONTRATADA e inscricao "A servico da UFRj”.
Verso: unidade em que desempenha suas atividades e informacoes adicionais
que a CONTRATADA considerar pertinentes

Assinatura do Empregado

Assinatura do Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal

Assinatura do Fiscal(is) operacional(is)

43
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 05 – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS 
 

 

Formulário de Controle de Pagamento dos Empregados 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço 

prestado pelo(s) empregado(s) da tabela abaixo, na dependência da Unidade Acadêmica ________________________________, no período de 

___/____/_______ a ___/___/______, encontram-se com seus pagamentos regulares. Também declaramos que qualquer informação falsa 

apresentada, nos sujeitaremos às sanções administrativas do Edital. 

Nome Cargo CPF Salário 
Auxílio-
Transporte 

Auxílio-
alimentação 

13º salário Férias Assinatura 

           

           

           

OBS: Marcar OK nos campos Salário, Auxílio-transporte, Auxílio-alimentação, 13º salário e Férias. 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 
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Projeto Básico - Pró-Reitoria de Gestão e Governança - Superintendência de Governança - Ano 2019 

ANEXO 05 – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS 
 

 

Formulário de Controle de Pagamento dos Empregados 

 

(Local e data) _________________________, ____/____/______ 

Conforme previsto no Projeto Básico, que integra o Contrato nº ______/________, celebrado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 

___/___/_______, que tem por objeto a prestação dos serviços de _______________________________________________, informamos que o serviço 

prestado pelo(s) empregado(s) da tabela abaixo, na dependência da Unidade Acadêmica ________________________________, no período de 

___/____/_______ a ___/___/______, encontram-se com seus pagamentos regulares. Também declaramos que qualquer informação falsa 

apresentada, nos sujeitaremos às sanções administrativas do Edital. 

Nome Cargo CPF Salário 
Auxílio-
Transporte 

Auxílio-
alimentação 

13º salário Férias Assinatura 

           

           

           

OBS: Marcar OK nos campos Salário, Auxílio-transporte, Auxílio-alimentação, 13º salário e Férias. 

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal __________________________________________________. 

 

Fiscal(is) operacional(is) __________________________________________________. 

 

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 

EBB:
l annao

l KNEE
I920 | 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05 — FORMULARIO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS

Logotipo da Empresa
(papel timbrado)

Conforme previsto no Projeto Basico, que integra o Contrato n9

Formulério de Controle de Pagamento dos Empregados

(Local e data) . / /

/ , celebrado com a Universidade Federal do Rio de laneiro, em

/_/ , que tem por objeto a prestagao dos servigos de , informamos que o servigo

prestado pe|o(s) empregado(s) da tabela abaixo, na dependéncia da Unidade Académica

_/ / a _/_/ , encontram-se com seus pagamentos regulares. Também declaramos que qualquer informagao falsa

apresentada, nos sujeitaremos as sangées administrativas do Edital.

, no pen’odo de

Nome Cargo CW Salério
Auxilio- Auxilio-
Transporte alimentagao

139 salério Férias Assinatura

OBS: Marcar OK nos campos Salério, Auxilio-transporte, Auxilio-alimentagao, 139 salério e Férias.

Projeto Bésico - Pré-Reitoria de Gestéo e Governanga - Superintendéncia de Governanga - Ano 2019

Preposto designado pela Contratada ou seu representante legal

Fiscal(is) operacional(is)
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ANEXO 06 – FORMULÁRIO DE PREPOSTO OU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 

 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
  

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 
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ANEXO 06 – FORMULÁRIO DE PREPOSTO OU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 

 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
 

NOME DO PREPOSTO   

CPF  RG  

TELEFONE 1  TELEFONE 2  

EMAIL 1  

EMAIL 2  

Que assuntos 
poderá tratar: 

 

 
  

Logotipo da Empresa 
(papel timbrado) 

_ EBB:
xrrmmnao

u KNEE
I920 | 2020

ANEXO 06 — FORMULARIO DE PREPOSTO OU REPRESENTANTE LEGAL

Logotipo da Empresa
(papel timbrado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

NOME DO PREPOSTO

CPF RG

TELEFONE 1 TELEFONE 2

EMAIL 1

EMAIL 2

Que assuntos
poderé tratar:

NOME DO PREPOSTO

CPF RG

TELEFONE 1 TELEFONE 2

EMAIL 1

EMAIL 2

Que assuntos
poderé tratar:

NOME DO PREPOSTO

CPF RG

TELEFONE 1 TELEFONE 2

EMAIL 1

EMAIL 2

Que assuntos
poderé tratar:
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ANEXO 7 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

À Pró-Reitoria de Gestão e Governança 

 

Ref: Processo Administrativo 23079.__________/2020-__ 

 

 

Prezados Senhores, 

A [Licitante – nome – sede – CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado 

[nome, profissão, domicílio, CPF e RG], DECLARA, para os fins de direito e sob as penas 

da lei, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos 

serviços objeto do referido Projeto Básico, bem como das demais informações 

disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos no EDITAL, PROJETO BÁSICO e 

na minuta de CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________________ 20__ 

 

 

 

___________________________________ 

[assinatura do representante legal ] 
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ANEXO 7 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

À Pró-Reitoria de Gestão e Governança 

 

Ref: Processo Administrativo 23079.__________/2020-__ 

 

 

Prezados Senhores, 

A [Licitante – nome – sede – CNPJ], por seu representante legal abaixo assinado 

[nome, profissão, domicílio, CPF e RG], DECLARA, para os fins de direito e sob as penas 

da lei, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos 

serviços objeto do referido Projeto Básico, bem como das demais informações 

disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos no EDITAL, PROJETO BÁSICO e 

na minuta de CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _________________ 20__ 

 

 

 

___________________________________ 

[assinatura do representante legal ] 

 

  

H “13%, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
i '; IIEE

I920 | 2020

ANEXO 7

DECLARAcAo DE PLENO CONHECIME|§ITO DAS CONDICOES NECESSARIAS
PARA A PRESTACAO DO SERVICO

A Pro-Reitoria de Gestao e Governanga

Ref: Processo Administrative 23079. /2020-_

Prezados Senhores,

A [Licitante — nome — sede — CNPI], por seu representante legal abaixo assinado

[nome, profissfio, domiCI'lio, CPF e RG], DECLARA, para os fins de direito e sob as penas
da lei, que tern pleno conhecimento das condigoes necessarias para a prestagao dos

servigos objeto do referido Projeto Basico, bem como das demais informagoes

disponibilizadas e dos termos e condigoes estabelecidos no EDETAL, PROJETO BASECO e

na minuta de CONTRATO.

Rio dejaneiro, de 20_

[assinatura do representante legal ]
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ANEXO 8 
 
 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 
(Decreto nº 7.203/2010 / Súmula Vinculante nº 13/STF) 

 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

CPF __________________________________________, candidato a contratação pela empresa 

______________________________________________________, CNPJ 

_______________________________, para o posto de trabalho de Mensageiro, para prestação 

de serviços na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, objeto do Projeto Básico, 

processo administrativo nº23079.______/2020-__, 

DECLARO, para fins do disposto no Decreto nº 7.203/2010, de 04 de junho de 2010, 
e na Súmula Vinculante nº 13/2008, publicada pelo Supremo Tribunal Federal: 

(   ) NÃO POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes(*) que sejam agentes políticos 
ou exerçam cargo comissionado ou função de confiança na UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO e em suas Unidades vinculadas. 

(   ) POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes(*) que sejam agentes políticos ou 
exerçam cargo comissionado ou função de confiança na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO e em suas Unidades vinculadas. (Neste caso deve ser preenchida a tabela 
abaixo) 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Preencher o nome do cônjuge, companheiro ou parente, o grau de parentesco, o local 
e o cargo onde trabalha. 

NOME:______________________________________________________ Grau de Parentesco 

________ _____________________________________ Cargo: 

_______________________________________ Lotação _______________________________ 

 

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, 
estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.  

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2020. 

 

___________________________________________________________ 

 

(*) Para os fins desta declaração, consideram-se parentes: 
- parente em linha reta até o terceiro grau (pai e mãe, filho e filha, avô e avó, bisavô e 
bisavó). 
- parente colateral até o terceiro grau (irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha). 
- parente por afinidade até o terceiro grau (cunhado(a), sogro(a), enteado, genro e 
nora, padrasto e madrasta do cônjuge, pais dos sogros, filhos do enteado, bisneto e 
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ANEXO 8 
 
 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 
(Decreto nº 7.203/2010 / Súmula Vinculante nº 13/STF) 

 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

CPF __________________________________________, candidato a contratação pela empresa 

______________________________________________________, CNPJ 

_______________________________, para o posto de trabalho de Mensageiro, para prestação 

de serviços na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, objeto do Projeto Básico, 

processo administrativo nº23079.______/2020-__, 

DECLARO, para fins do disposto no Decreto nº 7.203/2010, de 04 de junho de 2010, 
e na Súmula Vinculante nº 13/2008, publicada pelo Supremo Tribunal Federal: 

(   ) NÃO POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes(*) que sejam agentes políticos 
ou exerçam cargo comissionado ou função de confiança na UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO e em suas Unidades vinculadas. 

(   ) POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes(*) que sejam agentes políticos ou 
exerçam cargo comissionado ou função de confiança na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO e em suas Unidades vinculadas. (Neste caso deve ser preenchida a tabela 
abaixo) 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Preencher o nome do cônjuge, companheiro ou parente, o grau de parentesco, o local 
e o cargo onde trabalha. 

NOME:______________________________________________________ Grau de Parentesco 

________ _____________________________________ Cargo: 

_______________________________________ Lotação _______________________________ 

 

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, 
estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.  

 

 

Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2020. 

 

___________________________________________________________ 

 

(*) Para os fins desta declaração, consideram-se parentes: 
- parente em linha reta até o terceiro grau (pai e mãe, filho e filha, avô e avó, bisavô e 
bisavó). 
- parente colateral até o terceiro grau (irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha). 
- parente por afinidade até o terceiro grau (cunhado(a), sogro(a), enteado, genro e 
nora, padrasto e madrasta do cônjuge, pais dos sogros, filhos do enteado, bisneto e 

‘ {ERGO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
IIEJE
1920 | 2020

AN EXO 8

DECLARACAO DE PARENTESCO
(Decreto n9 7.203/2010 / Sflmula Vinculante ng 13/STF)

Eu, ,

CPF , candidato a contratagao pela empresa

, (:i

, para o posto de trabalho de Mensageiro, para prestagao

de servicos na UNEVERSEDADE FEDERAL DO RlO DE JANEERO, objeto do Projeto Basico,

processo administrative n923079. /2020-_,

DECLARO, para fins do disposto no Decreto ng 7.203/2010, de 04 de junho de 2010,
e na SL’Jmula Vinculante n9 13/2008, publicada pelo Supremo Tribunal Federal:

( )NAO POSSUIR conjuge, companheiro ou parentesm que sejam agentes politicos
ou exergam cargo comissionado ou funcao de confianca na UNIVERSEDADE FEDERAL DO
RIO DE jANElRO e em suas Unidades vinculadas.

( ) POSSUIR conjuge, companheiro ou parentes”l que sejam agentes politicos ou
exergam cargo comissionado ou fungao de confianca na UNIVERSEDADE FEDERAL DO RIO
DE jANElRO e em suas Unidades vinculadas. (Neste caso deve ser preenchida a tabela
abaixo)

ENFORMACOES COMPLEMENTARES

Preencher 0 nome do conjuge, companheiro ou parente, o grau de parentesco, 0 local
e o cargo onde trabalha.

NOME: Grau de Parentesco

Cargo:

Lotacao

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informacoes prestadas,
estando ciente de que a declaragao falsa esta sujeita as penalidades previstas em lei.

Rio dejaneiro, de de 2020.

(*l Para os fins desta declaracao, consideram-se parentes:
- parente em linha reta até o terceiro grau (pai e mae, filho e filha, avé e avé, bisavé e
bisavo).
- parente colateral até o terceiro grau (irmao, irma, tio, tia, sobrinho, sobrinha).
- parente por afinidade até o terceiro grau (cunhado(a), sogro(a), enteado, genro e
nora, padrasto e madrasta do conjuge, pais dos sogros, filhos do enteado, bisneto e
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bisneta do cônjuge). 

 

Embasamento Legal: 

Súmula Vinculante nº 13, publicada pelo STF: 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 

- Código Penal – Falsidade Ideológica 

“Art.299 omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante.  

Pena: reclusão de 01(um) a 05 (cinco) anos e multa, se o documento é público, e 
reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa se o documento é particular. 

Parágrafo Único: se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-
se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 
aumenta-se a pena de sexta parte”. 

- DECRETO nº 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010 

Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm 
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bisneta do conjuge).

Embasamento Legal:

SL’Jmula Vinculante n9 13, publicada pelo STF:

“A nomeacao de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da
mesma pessoa juridica, investido em cargo de diregao, chefia ou assessoramento,
para o exercicio de cargo em comissao ou de confianca, ou, ainda, de fungao
gratificada na Administracao Plfiblica direta e indireta, em qualquer dos Poderes da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, compreendido o ajuste
mediante designacoes reciprocas, viola a Constituigao Federal”.

- Cédigo Penal — Falsidade Ideologica

“Art.299 omitir, em documento plflblico ou particular, declaracéo que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaragao falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigacao ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante.

Pena: reclusao de 01(um) a 05 (cinco) anos e multa, se 0 documento é plflblico, e
reclusao de 01 (um) a 03 (trés) anos e multa se 0 documento é particular.

Paragrafo Unico: se 0 agente é funcionario pL'iico, e comete 0 crime prevalecendo-
se do cargo, ou se a falsificagao ou alteracao é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte".

- DECRETO n9 7.203. DE 4 DE JUNHO DE 2010

Dispoe sobre a vedacao do nepotismo no ambito da administragao pljblica federal.

http://www.planalto.qov.br/ccivil 03/ at02007-2010/2010/decreto/d7203.htm
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ANEXO 9 

As especialidades listadas no presente anexo não se constituem em uma lista fechada das 
necessidades de especializações dos cargos.  Constitui-se de uma visão atual e que reflete 
a necessidade do momento.  Não há como prever o que irá acontecer com a mão de obra 
própria exposta hoje no atendimento à população e o impacto que esta exposição pode 
causar nas licenças médicas da equipe atual.   Poderá haver inclusão de novas 
especialidades dentro do cargo ou carreira, não previstas devendo a empresa contratada 
se ater somente aos limites máximos do quantitativo determinados no contrato para cada 
cargo (Ex. Médico plantonista de 12h Diárias - Diurno).  A fiscalização local é quem determina as 
especialidades à serem contratas para cada cargo durante a execução do contrato. 

MATERNIDADE ESCOLA - ME: 

Médicos Obstetras: 

Carga horária: Plantão em emergência – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h 
semanais. (em plantões diurnos de 07 às 19h e plantões noturnos de 19 às 07h)  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia. 

Descrição das atividades profissionais: Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, 
prestando assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; 
Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos 
anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; 

Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Médicos Anestesiologistas: 

Carga horária: Plantão em emergência – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h 
semanais. ( em plantões diurnos de 07 às 19h e plantões noturnos de 19 às 07h). 

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Anestesiologia. 

Descrição das atividades profissionais: 

Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias 
anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar 
a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e 
etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; Realizar as atribuições de 
Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Médicos Neonatologistas: 

Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dois plantões de 12h, carga 
horária total de 24h semanais. (em plantões diurnos de 07 às 19h e plantões noturnos de 
19 às 07h). 

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Pediatria E Especialização na Área de Atuação em 
Neonatologia. 

Descrição das atividades profissionais: 

Prestar assistência médica específica às crianças no primeiro ano de vida, examinando-as 
e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar 
sua saúde; Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que estão 
em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e 
monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a crianças em estado crítico; Planejar 
e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros com especialização e/ ou experiência em UTINEO: 
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AN EXO 9

As especialidades listadas no presente anexo nao se constituem em uma lista fechada das
necessidades de especializagoes dos cargos. Constitui-se de uma visao atual e que reflete
a necessidade do momento. Nao ha como prever o que iré acontecer com a mac de obra
propria exposta hoje no atendimento a populacao e o impacto que esta exposigao pode
causar nas licengas médicas da equipe atual. Rodera haver inclusao de novas
especialidades dentro do cargo ou carreira, nao previstas devendo a empresa contratada
se ater somente aos limites méximos do quantitativo determinados no contrato para cada
cargo (EX. Médico plantonista de 12h Diérias — Diurno). A fiscalizagao local é quem determina as
especialidades a serem contratas para cada cargo durante a execucao do contrato.

MATERNIDADE ESCOLA - ME:
Médicos Obstetras:

Carga horéria: Plantao em emergéncia — dois plantoes de 12h, carga horéria total de 24h
semanais. (em plantoes diurnos de 07 as 19h e plantoes noturnos de 19 as 07h)

Pré-requisitos: Graduacéo em Medicina, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Medicina; e Residéncia Médica em Obstetricia e Ginecologia.

Descrigao das atividades profissionais: Atender a mulher no ciclo gravidico-puerperal,
prestando assisténcia médica especifica, para preservar a Vida e a saL'ide da mae e do filho;
Realizar procedimentos, tratar de afeccoes do aparelho reprodutor feminino e orgaos
anexos, empregando tratamento clinico-cirL'irgico, para promover ou recuperar a salflde;

Realizar as atribuicoes de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

Médicos Anestesiologistas:

Carga horéria: Plantao em emergéncia — dois plantoes de 12h, carga horéria total de 24h
semanais. (em plantoes diurnos de 07 as 19h e plantoes noturnos de 19 as 07h).

Pré-requisitos: Graduacéo em Medicina, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Medicina; e Residéncia Médica em Anestesiologia.

Descrigao das atividades profissionais:

Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substancias
anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes corn processos intensos e possibilitar
a realizagao dos referidos exames e intervengoes cirL'irgicas; Reconhecer os mecanismos e
etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e cronica; Realizar as atribuigoes de
Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

Médicos Neonatologistas:

Carga horéria: Plantao em UT! NEONATAL e emergéncia — dois plantoes de 12h, carga
horéria total de 24h semanais. (em plantoes diurnos de 07 as 19h e plantoes noturnos de
19 as 07h).

Pré-requisitos: Graduacéo em Medicina, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Medicina; e Residéncia Médica em Rediatria E Especializagao na Area de Atuagao em
Neonatologia.

Descrigao das atividades profissionais:

Prestar assisténcia médica especifica as criancas no primeiro ano de Vida, examinando-as
e prescrevendo cuidados pediétricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar
sua saL'ide; Atuar no suporte a Vida ou suporte de sistemas e orgaos em criangas que estao
em estado critico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e
monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a criangas em estado critico; Planejar
e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuigoes de Médico e demais
atividades inerentes ao emprego.

Enfermeiros com especializagao e/ ou experiéncia em UTINEO:
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Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Neonatal. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 
enfermagem em pacientes neonatos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades 
assistenciais ao paciente neonato no nível de baixa, média e alta complexidade, ao binômio 
mãe-filho e à família, e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do 
cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar 
as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar 
decisões imediatas sobre o atendimento do paciente neonato crítico; Realizar as 
atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Emergência e Classificação de Risco: 

Carga horária: Plantão em Emergência e Classificação de Risco – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência ou Especialização em Enfermagem Neonatal. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais da mulher e da criança nos 
âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior 
complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Enfermaria e Alojamento Conjunto: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria e Alojamento Conjunto – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Saúde Perinatal OU Saúde 
da Mulher e da Criança.  

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais da mulher e da criança nos 
âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior 
complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base  
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Centro Obstétrico: 
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Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Neonatal. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 
enfermagem em pacientes neonatos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades 
assistenciais ao paciente neonato no nível de baixa, média e alta complexidade, ao binômio 
mãe-filho e à família, e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do 
cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar 
as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar 
decisões imediatas sobre o atendimento do paciente neonato crítico; Realizar as 
atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Emergência e Classificação de Risco: 

Carga horária: Plantão em Emergência e Classificação de Risco – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência ou Especialização em Enfermagem Neonatal. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais da mulher e da criança nos 
âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior 
complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Enfermaria e Alojamento Conjunto: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria e Alojamento Conjunto – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Saúde Perinatal OU Saúde 
da Mulher e da Criança.  

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais da mulher e da criança nos 
âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior 
complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base  
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Enfermeiros para Centro Obstétrico: 
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Carga horaria: Plantéo em UTI NEONATAL e emergéncia — dez plantoes mensais ole 12h,
carga horaria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional ole
Enfermagem; e Residéncia 0U Especializagao em Enfermagem Neonatal.

Descrigao das atividades profissionais:

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades ole
enfermagem em pacientes neonatos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades
assistenciais ao paciente neonato no ni'vel de baixa, média e alta complexidade, ao binémio
mae-filho e a familia, e propor alternativas de transformagao na realidade gerencial e do
cuidaolo ao paciente criticamente enfermo e/ou em situagao ole risco de morte; Executar
as fungoes pertinentes a sua profissao que possam identificar intercorréncias e tomar
decisoes imediatas sobre o atendimento do paciente neonato critico; Realizar as
atribuigoes de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.

Enfermeiros para Emergéncia e Classificagao de Risco:

Carga horaria: Plantéo em Emergéncia e Classificagao de Risco — dez plantoes mensais cie
12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional ole
Enfermagem; e Residéncia ou Especializagao em Enfermagem Neonatal.

Descrigao das atividades profissionais:

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e 05 servigos de assisténcia
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de
capacitagao cia equipe de enfermagem; lmplementar agoes para a promogao da saL'ide;
Participar da elaboragao e execugao de planos assistenciais da mulher e da crianga nos
ambitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assisténcia direta aos pacientes de maior
complexidade técnica, graves corn risco cie morte e/ou que exijam conhecimentos de base
cientifica e capacidade de tomar decisoes imeoliatas; Participar e atuar nos programas ole
prevengao e controle sistematico de infecgao hospitalar; Realizar e participar ola prevengao
e controle sistematico de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a
assisténcia de enfermagem; Participar de projetos ole construgao ou reforma de unidades
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

Enfermeiros para Enfermaria e Alojamento Conjunto:

Carga horaria: Plantao em Enfermaria e Alojamento Conjunto — dez plantoes mensais de
12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Enfermagem; e Residéncia 0U Especializagao em Enfermagem SaL'ide Perinatal OU SaL'ide
da Mulher e da Crianga.

Descrigao das atividades profissionais:

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e 05 servigos de assisténcia
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de
capacitagao cia equipe de enfermagem; lmplementar agoes para a promogao da saL'ide;
Participar da elaboragao e execugao de planos assistenciais da mulher e da crianga nos
ambitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assisténcia direta aos pacientes de maior
complexidade técnica, graves corn risco cie morte e/ou que exijam conhecimentos de base
cientifica e capacidade de tomar decisoes imeoliatas; Participar e atuar nos programas ole
prevengao e controle sistematico de infecgao hospitalar; Realizar e participar da prevengao
e controle sistematico de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a
assisténcia de enfermagem; Participar de projetos ole construgao ou reforma de unidades
assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

Enfermeiros para Centro Obstétrico:
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Carga horária: Plantão em Centro Obstétrico – dez plantões mensais de 12h, carga horária 
total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Saúde Perinatal ou Saúde 
da Mulher e da Criança. 

Descrição das atividades profissionais: 

Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão 
no âmbito do centro obstétrico, sala de recuperação anestésica e central de material 
esterilizado; Prestar assistência direta aos pacientes durante os períodos pré, trans e pós-
operatório nos diversos níveis de complexidade; Implementar assistência de enfermagem 
integral, individualizada e documentada nos períodos pré, trans e pós operatório através 
do sistema de assistência de enfermagem perioperatória; Planejar, coordenar, executar, 
supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para 
saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação de integridade e da funcionalidade, preparo, 
desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades 
consumidoras; 

Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem com especialização e/ ou experiência em UTINEO: 

Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do recém-nascido, e 
atividades específicas em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, excetuadas as 
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular 
em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem para Emergência e Classificação de Risco: 

Carga horária: Plantão em Emergência e Classificação de Risco – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Emergência E/OU Classificação 
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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Carga horária: Plantão em Centro Obstétrico – dez plantões mensais de 12h, carga horária 
total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência OU Especialização em Enfermagem Saúde Perinatal ou Saúde 
da Mulher e da Criança. 

Descrição das atividades profissionais: 

Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão 
no âmbito do centro obstétrico, sala de recuperação anestésica e central de material 
esterilizado; Prestar assistência direta aos pacientes durante os períodos pré, trans e pós-
operatório nos diversos níveis de complexidade; Implementar assistência de enfermagem 
integral, individualizada e documentada nos períodos pré, trans e pós operatório através 
do sistema de assistência de enfermagem perioperatória; Planejar, coordenar, executar, 
supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para 
saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação de integridade e da funcionalidade, preparo, 
desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades 
consumidoras; 

Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem com especialização e/ ou experiência em UTINEO: 

Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do recém-nascido, e 
atividades específicas em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, excetuadas as 
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular 
em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem para Emergência e Classificação de Risco: 

Carga horária: Plantão em Emergência e Classificação de Risco – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Emergência E/OU Classificação 
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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Carga horaria: Plantao em Centro Obstétrico — dez plantoes mensais de 12h, carga horéria
total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduacao em Enfermagem, lnscricao atualizada no Conselho Regional ole
Enfermagem; e Residéncia OU Especializacao em Enfermagem Sadde Perinatal ou Sadde
da Mulher e da Crianca.

Descricao das atividades profissionais:

Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisao
no ambito do centro Obstétrico, sala de recuperagao anestésica e central de material
esterilizado; Prestar assisténcia direta aos pacientes durante os periodos pré, trans e pos-
operatério nos diversos nl'veis de complexidade; lmplementar assisténcia de enfermagem
integral, individualizada e documentada nos periodos pré, trans e pos operatério através
do sistema de assisténcia de enfermagem perioperatéria; Planejar, coordenar, executar,
supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para
saL'ide, recepcao, limpeza, secagem, avaliagao de integridade e da funcionalidade, preparo,
desinfeccao ou esterilizacao, armazenamento e distribuicao para as unidades
consumidoras;

Realizar as atribuicoes de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.

Técnicos em Enfermagem com especializagéo e/ ou experiéncia em UTINEO:

Carga horaria: Plantéo em UTI NEONATAL e emergéncia — dez plantoes mensais ole 12h,
carga horaria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem; e Experiéncia de um ano de atuacao em UNIDADE DE TERAPIA lNTENSlVA
NEONATAL.

Descricao das atividades profissionais:

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programacao e orientacao das atividades de
enfermagem, na prestagéo de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
prevencao e no controle sistematico da infecgao hospitalar, na prevengao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de saljde;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na saL'ide do recém-nascido, e
atividades especificas em UNIDADE DE TERAREA ENTENSEVA NEONATAL, excetuadas as
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pés operatérios; Circular
em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de desinfecgao e esterilizacéo;
Organizar o ambiente ole trabalho e dar continuidade aos plantoes; Trabalhar em
conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de biosseguranga; Realizar
demais atividades inerentes a0 emprego.

Técnicos em Enfermagem para Emergéncia e Classificagéo de Risco:

Carga horaria: Plantéo em Emergéncia e Classificagao de Risco — dez plantoes mensais ole
12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem; e Experiéncia de um ano ole atuagao em Emergéncia E/OU Classificacao
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto.

Descricao das atividades profissionais:

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programacao e orientacao das atividades de
enfermagem, na prestagéo de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
prevencao e no controle sistematico da infeccao hospitalar, na prevengao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de saljde;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na saL'ide da mulher, da crianga e do
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem
pré e pos operatorios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de
desinfeccao e esterilizacao; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos
plantoes; Trabalhar em conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de
biosseguranga; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
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Técnicos em Enfermagem para Enfermaria e Alojamento Conjunto: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria e Alojamento Conjunto – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Emergência E/OU Classificação 
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem para Centro Obstétrico 

Carga horária: Plantão em Centro Obstétrico – dez plantões mensais de 12h, carga horária 
total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Centro Obstétrico E/OU Centro 
Cirúrgico  

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Fisioterapeutas: 

Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência OU Pós-Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Neonatal e Pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou 
potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI neonatal, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e 
cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e 
artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e 
descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica 
cardiorrespiratória e neuro-músculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros 
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Técnicos em Enfermagem para Enfermaria e Alojamento Conjunto: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria e Alojamento Conjunto – dez plantões mensais de 
12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Emergência E/OU Classificação 
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem para Centro Obstétrico 

Carga horária: Plantão em Centro Obstétrico – dez plantões mensais de 12h, carga horária 
total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Centro Obstétrico E/OU Centro 
Cirúrgico  

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde da mulher, da criança e do 
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Fisioterapeutas: 

Carga horária: Plantão em UTI NEONATAL e emergência – dez plantões mensais de 12h, 
carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência OU Pós-Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva 
Neonatal e Pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou 
potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI neonatal, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e 
cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e 
artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e 
descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica 
cardiorrespiratória e neuro-músculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros 
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Técnicos em Enfermagem para Enfermaria e Alojamento Conjunto:

Carga horaria: Plantao em Enfermaria e Alojamento Conjunto — dez plantoes mensais de
12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscricao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem; e Experiéncia de um ano ole atuacao em Emergéncia E/OU Classificacao
de Risco E/OU Enfermaria e Alojamento Conjunto.

Descrigao das atividades profissionais:

Assistir a0 Enfermeiro no planejamento, programacao e orientacao das atividades de
enfermagem, na prestacéo de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
prevencao e no controle sistematico da infeccao hospitalar, na prevencao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de sale;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na saude da mulher, da crianga e do
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem
pré e pos operatorios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de
desinfeccao e esterilizacao; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos
plantoes; Trabalhar em conformidade as boas préticas, normas e procedimentos de
biosseguranca; Realizar demais atividades inerentes a0 emprego.

Técnicos em Enfermagem para Centro Obstétrico

Carga horaria: Plantao em Centro Obstétrico — dez plantoes mensais de 12h, carga horaria
total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscricao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem; e Experiéncia de um ano de atuacao em Centro Obstétrico E/OU Centro
Cirurgico

Descrigao das atividades profissionais:

Assistir a0 Enfermeiro no planejamento, programacao e orientacao das atividades de
enfermagem, na prestacéo de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
prevencao e no controle sistematico da infecgao hospitalar, na prevencao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de saude;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na saude da mulher, da crianga e do
recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem
pré e pos operatorios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de
desinfeccao e esterilizacao; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos
plantoes; Trabalhar em conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de
biosseguranca; Realizar demais atividades inerentes a0 emprego.

Fisioterapeutas:

Carga horéria: Plantéo em UTI NEONATAL e emergéncia — dez plantoes mensais ole 12h,
carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduacao em Fisioterapia, lnscricao atualizada no Conselho Regional de
Fisioterapia; e Residéncia OU Ros-Graduacao em Fisioterapia em Terapia lntensiva
Neonatal e Pediatrica.

Descrigao das atividades profissionais:

Realizar consulta fisioterapéutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e
encaminhamentos; Realizar acoes de prevengao, promocao, protecao, educacao,
intervencao, recuperacao, habilitacao e reabilitacao do paciente neonato critico ou
potencialmente critico, em Unidade ole Terapia lntensiva - UT! neonatal, utilizando
protocolos e procedimentos especificos de fisioterapia; Realizar avaliacao fisica e
cinesiofuncional especifica; Realizar avaliacao e monitoramento da via aérea natural e
artificial; Planejar e executar medidas de prevencao, reducao de risco e
descondicionamento cardiorrespiratério; Prescrever e executar terapéutica
cardiorrespiratéria e neuro-musculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de
expansao pulmonar, remocao de secrecao, fortalecimento muscular, recondicionamento
cardiorrespiratério e suporte ventilatério; Avaliar e monitorar os parametros
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cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente neonato crítico 
ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; 
Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar demais 
atividades inerentes ao emprego. 

 

INSTITUTO DE PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA – IPPMG 

 

MÉDICOS PEDIATRAS: 

Carga horária: Dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Pediatria. 

Descrição das atividades profissionais:  

Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar 
sua saúde; Planejar e executar  atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de 
Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

 MÉDICOS INTENSIVISTAS PEDIÁTRICOS: 

Carga horária: Dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Pediatria e especialização em terapia intensiva 
pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais: 

 Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças e adolescentes que 
estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e 
monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico; Planejar 
e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

ENFERMEIROS PEDIATRIA: 

Carga horária: dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência ou especialização em pediatria.  

Descrição das atividades profissionais:  

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 
enfermagem em pacientes pediátricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades 
assistenciais ao paciente pediátrico no nível de baixa, média e alta complexidade, a criança 
e à família, e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao 
paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar as funções 
pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar decisões 
imediatas sobre o atendimento do paciente enfermo; Realizar as atribuições de enfermeiro 
e demais atividades inerentes ao emprego. 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PEDIATRIA 

Carga horária: dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Pediatria. 

Descrição das atividades profissionais: 

 Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
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cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente neonato crítico 
ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; 
Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar demais 
atividades inerentes ao emprego. 

 

INSTITUTO DE PUERICULTURA MARTAGÃO GESTEIRA – IPPMG 

 

MÉDICOS PEDIATRAS: 

Carga horária: Dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Pediatria. 

Descrição das atividades profissionais:  

Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar 
sua saúde; Planejar e executar  atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de 
Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

 MÉDICOS INTENSIVISTAS PEDIÁTRICOS: 

Carga horária: Dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Pediatria e especialização em terapia intensiva 
pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais: 

 Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças e adolescentes que 
estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e 
monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico; Planejar 
e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

ENFERMEIROS PEDIATRIA: 

Carga horária: dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; e Residência ou especialização em pediatria.  

Descrição das atividades profissionais:  

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de 
enfermagem em pacientes pediátricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades 
assistenciais ao paciente pediátrico no nível de baixa, média e alta complexidade, a criança 
e à família, e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao 
paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar as funções 
pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar decisões 
imediatas sobre o atendimento do paciente enfermo; Realizar as atribuições de enfermeiro 
e demais atividades inerentes ao emprego. 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PEDIATRIA 

Carga horária: dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais. 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; e Experiência de um ano de atuação em Pediatria. 

Descrição das atividades profissionais: 

 Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
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cardiorrespiratorios, inclusive em situagoes ole deslocamentos do paciente neonato critico
ou potencialmente critico; Gerenciar a ventilagao espontanea, invasiva e nao invasiva;
Realizar 0 desmame e extubagao do paciente em ventilagao mecanica; Realizar demais
atividades inerentes ao emprego.

INSTITUTO DE PUERICULTURA MARTAGAO GESTEIRA — IPPMG

MEDICOS PEDIATRAS:

Carga horaria: Dois plantoes ole 12h, carga horéria total ole 24h semanais.

Pré-requisitos: Graduagéo em Medicina, lnscrigao atualizada no Conselho Regional ole
Medicina; e Residéncia Médica em Pediatria.

Descrigao das atividades profissionais:

Prestar assisténcia médica especifica as criangas até a adolescéncia, examinando-as e
prescrevendo cuidados pediatricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar
sua saL'ide; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuigoes de
Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

MEDICOS INTENSIVISTAS PEDIATRICOS:

Carga horaria: Dois plantoes ole 12h, carga horaria total de 24h semanais.

Pré-requisitos: Graduagéo em Medicina, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Medicina; e Residéncia Méolica em Pediatria e especializagao em terapia intensiva
pediétrica.

Descrigao das atividades profissionais:

Atuar no suporte a Vida ou suporte de sistemas e orgaos em criangas e adolescentes que
estao em estado critico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e
monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado critico; Planejar
e executar atividades ole cuidado paliativo; Realizar as atribuigoes ole Médico e demais
atividades inerentes ao emprego.

ENFERMEIROS PEDIATRIA:

Carga horaria: dez plantoes mensais de 12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional ole
Enfermagem; e Residéncia ou especializagao em pediatria.

Descrigao das atividades profissionais:

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as ativiolades de
enfermagem em pacientes pediétricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades
assistenciais ao paciente pediatrico no nivel de baixa, méoiia e alta complexidade, a crianga
e a familia, e propor alternativas de transformagao na realidade gerencial e do cuidado a0
paciente criticamente enfermo e/ou em situagao ole risco de morte; Executar as fungoes
pertinentes a sua profissao que possam identificar intercorréncias e tomar decisoes
imediatas sobre 0 atendimento do paciente enfermo; Realizar as atribuigoes de enfermeiro
e demais ativiolades inerentes a0 emprego.

TECNICOS DE ENFERMAGEM PEDIATRIA

Carga horaria: dez plantoes mensais de 12h, carga horéria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem; e Experiéncia ole urn ano ole atuagao em Pediatria.

Descrigao das atividades profissionais:

Assistir a0 Enfermeiro no planejamento, programagao e orientagao das atividades de
enfermagem, na prestagéo de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
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prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do recém-nascido, e 
atividades específicas em unidade de terapia intensiva, emergência e enfermaria, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

FARMACÊUTICO 

Carga horária: 30h em regime diarista e  em regime de plantão 24h 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia.  

Descrição das atividades profissionais: 

 Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação 
de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias 
sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar 
preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, 
distribuição e dispensação de radiofármacos e quimioterápicos; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Carga horária: 30h em regime diarista e plantões de 24h  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia.  

Descrição das atividades profissionais: 

Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, 
condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de 
matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de 
manipulação e dispensação;  Documentar atividades e procedimentos da manipulação 
farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

FARMACÊUTICO/BIOMÉDICO: 

Carga horária: 40h em regime de diarista e 24h de plantão 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia ou graduação em Biomedicina com inscrição atualizada em conselho. 

Descrição das atividades profissionais:  

Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de 
diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; 
Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; Atuar 
em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 

Carga horária: 40h em regime de diarista e plantão 24h  
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prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do recém-nascido, e 
atividades específicas em unidade de terapia intensiva, emergência e enfermaria, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

FARMACÊUTICO 

Carga horária: 30h em regime diarista e  em regime de plantão 24h 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia.  

Descrição das atividades profissionais: 

 Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação 
de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias 
sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar 
preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, 
distribuição e dispensação de radiofármacos e quimioterápicos; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Carga horária: 30h em regime diarista e plantões de 24h  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia.  

Descrição das atividades profissionais: 

Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, 
condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de 
matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de 
manipulação e dispensação;  Documentar atividades e procedimentos da manipulação 
farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

FARMACÊUTICO/BIOMÉDICO: 

Carga horária: 40h em regime de diarista e 24h de plantão 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia ou graduação em Biomedicina com inscrição atualizada em conselho. 

Descrição das atividades profissionais:  

Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de 
diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; 
Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; Atuar 
em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 

Carga horária: 40h em regime de diarista e plantão 24h  
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prevengao e no controle sistematico da infecgao hospitalar, na prevengao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de salflde;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na salflde do recém-nascido, e
atividades especificas em unidade de terapia intensiva, emergéncia e enfermaria,
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pos-
operatérios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de
desinfecgao e esterilizagao; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos
plantoes; Trabalhar em conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de
biosseguranga; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

FARMACEUTICO

Carga horéria: 30h em regime diarista e em regime de plantao 24h

Pré-requisitos: Graduagao em Farmécia, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Farmacia.

Descrigao das atividades profissionais:

Realizar tarefas especificas de desenvolvimento, produgéo, dispensagao, controle,
armazenamento, distribuigao e transporte de produtos da area farmacéutica tais como
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiolégicos, domissanitarios e
insumos correlatos; Realizar anélises clinicas, toxicolégicas, fisioquimicas, biolégicas,
microbiolégicas e bromatolégicas; Participar da elaboragao, coordenagao e implementagao
de politicas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar servigos
farmacéuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substancias
sobre orgaos, tecidos e fungoes vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar
preparagao, produgao, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento,
distribuigao e dispensagéo de radioférmacos e quimioterapicos; Realizar demais atividades
inerentes a0 emprego.

TECNICO DE FARMACIA

Carga horéria: 30h em regime diarista e plantoes de 24h

Pré-requisitos: Curso Técnico em Farmécia, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Farmacia.

Descrigao das atividades profissionais:

Realizar operagoes farmacotécnicas; Conferir formulas; Efetuar manutengao de rotina em
equipamentos, utensilios de laboratorio e rétulos das matérias primas; Controlar estoques,
condigoes de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de
matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas praticas de
manipulagao e dispensagao; Documentar atividades e procedimentos da manipulagao
farmacéutica; Seguir procedimentos operacionais padroes; Realizar demais atividades
inerentes a0 emprego.

FARMACEUTICO/BIOMEDICO:

Carga horéria: 40h em regime de diarista e 24h de plantao

Pré-requisitos: Graduagao em Farmécia, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Farmacia ou graduagéo em Biomedicina com inscrigao atualizada em conselho.

Descrigao das atividades profissionais:

Atuar em equipes de saL'Jde, a nI'vel tecnolégico, nas atividades complementares de
diagnésticos; Analisar amostras de materiais biolégicos, bromatologicos e ambientais;
Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-cientl'ficas; Atuar
em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades
inerentes a0 emprego.

TECNICO DE LABORATORIO:

Carga horéria: 40h em regime de diarista e plantao 24h
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Pré-requisitos: Graduação em analises clínicas ou patologia clínica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas 
clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, 
imunologia, hematologia, bioquímica,  biologia molecular e urinálise; Operar e zelar pelo 
bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; Coletar amostras de 
sangue em pacientes pediátricos; Em sua atuação é requerida a supervisão profissional 
pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta de resultados; 
Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA: 

Carga horária: 24h em regime de plantão 24h semanal. 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Radiologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
técnicos em Radiologia. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar 
soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o ambiente 
para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar 
na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a 
utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção 
radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão 
profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

MÉDICO RADIOLOGISTA: 

Carga horária: 20h em regime de diarista setor de radiologia pediátrica.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Radiologia. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, incluindo 
mamografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitações médicas ou 
orientando sua execução e analisando os resultados finais; Auxiliar no tratamento clínico-
cirúrgico, para promover  ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

FISIOTERAPEUTAS: 

Carga horária: 30h em regime de diarista. 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência OU especialização em Fisioterapia Pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou 
potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva pediatrica, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesio funcional 
específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e 
executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento 
cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-
músculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção 
de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte 
ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações 
de deslocamentos do paciente neonato crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a 
ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do 
paciente em ventilação mecânica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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Pré-requisitos: Graduação em analises clínicas ou patologia clínica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas 
clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, 
imunologia, hematologia, bioquímica,  biologia molecular e urinálise; Operar e zelar pelo 
bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; Coletar amostras de 
sangue em pacientes pediátricos; Em sua atuação é requerida a supervisão profissional 
pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta de resultados; 
Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA: 

Carga horária: 24h em regime de plantão 24h semanal. 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Radiologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
técnicos em Radiologia. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar 
soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o ambiente 
para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar 
na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a 
utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção 
radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão 
profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

MÉDICO RADIOLOGISTA: 

Carga horária: 20h em regime de diarista setor de radiologia pediátrica.  

Pré-requisitos: Graduação em Medicina, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Medicina; e Residência Médica em Radiologia. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, incluindo 
mamografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitações médicas ou 
orientando sua execução e analisando os resultados finais; Auxiliar no tratamento clínico-
cirúrgico, para promover  ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

FISIOTERAPEUTAS: 

Carga horária: 30h em regime de diarista. 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência OU especialização em Fisioterapia Pediátrica. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou 
potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva pediatrica, utilizando protocolos 
e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesio funcional 
específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e 
executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento 
cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-
músculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção 
de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte 
ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações 
de deslocamentos do paciente neonato crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a 
ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do 
paciente em ventilação mecânica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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Pré-requisitos: Graduacao em analises clinicas ou patologia clinica.

Descricao das atividades profissionais:

Auxiliar e executar atividades padronizadas ole laboratério - automatizadas ou técnicas
classicas - necessarias ao diagnéstico, nas areas ole parasitologia, microbiologia médica,
imunologia, hematologia, bioquimica, biologia molecular e urinalise; Operar e zelar pelo
born funcionamento do aparato tecnologico de laboratorio de saUde; Coletar amostras de
sangue em pacientes pediatricos; Em sua atuagao é requerida a supervisao profissional
pertinente, bem como a observancia a impossibilidade de divulgacao direta de resultados;
Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

TECNICOS EM RADIOLOGIA:

Carga noraria: 24h em regime ole plantao 24h semanal.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Radiologia, lnscricao atualizada no Conselho Regional de
técnicos em Radiologia.

Descricao das atividades profissionais:

Realizar exames radiograficos convencionais; Processar filmes radiolégicos, preparar
solugoes quimicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o ambiente
para a realizacao cie exames nos servigos de radiologia e diagnostico por imagem; Auxiliar
na realizacao cie procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a
utilizagao de meios de contraste radiolégicos, observando os principios ole protecao
radiolégica, avaliando reacoes adversas e agindo em situacoes de urgéncia, sob supervisao
profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

MEDICO RADIOLOGISTA:

Carga noraria: 20h em regime de diarista setor de radiologia pediatrica.

Pré-requisitos: Graduacao em Medicina, lnscricao atualizada no Conselho Regional de
Medicina; e Residéncia Médica em Radiologia.

Descricao das atividades profissionais:

Realizar, supervisionar e interpretar exames radiolégicos e de imagens em geral, incluindo
mamografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitagoes médicas ou
orientando sua execucao e analisanolo os resultados finais; Auxiliar no tratamento clinico-
cirurgico, para promover ou recuperar a saL'Jde; Realizar as atribuigoes de Médico e demais
atividades inerentes ao emprego.

FISIOTERAPEUTAS:

Carga noraria: 30h em regime ole diarista.

Pré-requisitos: Graduacao em Fisioterapia, lnscricao atualizada no Conselho Regional de
Fisioterapia; e Residéncia OU especializacao em Fisioterapia Pediatrica.

Descricao das atividades profissionais:

Realizar consulta fisioterapéutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e
encaminhamentos; Realizar acoes de prevencao, promocao, protecao, educacao,
intervencao, recuperacao, habilitacao e reabilitacao do paciente neonato critico ou
potencialmente critico, em Unidade de Terapia lntensiva pediatrica, utilizando protocolos
e procedimentos especificos de fisioterapia; Realizar avaliagao fisica e cinesio funcional
especifica; Realizar avaliacao e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e
executar medidas de prevengao, reducao de risco e descondicionamento
cardiorrespiratério; Prescrever e executar terapéutica cardiorrespiratoria e neuro-
mtflsculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansao pulmonar, remocao
de secrecao, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratorio e suporte
ventilatorio; Avaliar e monitorar os parametros cardiorrespiratorios, inclusive em situagoes
de deslocamentos do paciente neonato critico ou potencialmente critico; Gerenciar a
ventilacao espontanea, invasiva e nao invasiva; Realizar o desmame e extubagao do
paciente em ventilacao mecanica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
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NUTRICIONISTA: 

Carga horária: 40h em regime de diarista. 

Pré-requisitos: Graduação em Nutrição, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Nutrição. 

Descrição das atividades profissionais:  

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-
sanitário; Participar de programas de educação nutricional; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

PSICÓLOGA: 

Carga horária: 40h em regime de diarista.  

Pré-requisitos: Graduação em Psicologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Psicologia; e Residência OU especialização em Psicologia Infantil. 

Descrição das atividades profissionais:  

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de 
tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 
grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas 
e coordenar equipes e atividades de área e afins; Avaliar alterações das funções cognitivas, 
buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto em 
pesquisas; Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de 
reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica; Auditar, realizar perícias e emitir 
laudos, gerando informações e documentos sobre as condições ocupacionais ou 
incapacidades mentais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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Técnico de Enfermagem: 

Carga horária: Carga horária 30 h Semanais,  

Pré-requisitos: Com desejo de atuar em psiquiatria Ou experiência; Com segundo grau 
completo; Inscrito no COREN 

Descrição das atividades profissionais:  

As atividades a serem realizadas conforme o regimento interno incluem: Atender aos 
internos com sintomas gripais até a testagem e ou transferência para unidade clínica, 
conforme agravamento dos sintomas; Realizar cuidados de enfermagem diretos aos 
internos planejados para enfermaria, conforme escala; Garantir a higiene, a integridade 
física e cutânea, bem como estimular o autocuidado; Administrar medicamentos conforme 
prescrito; Abordar e intervir em situação de crise e participar da contenção mecânica 
quando prescrito; Realizar procedimentos técnicos exclusivos da sua categoria conforme 
COFEN; Verificar sinais vitais; Zelar pela ingesta hídrica, alimentar e eliminações 
fisiológicas dos internos; Ofertar e/ou estimular a participação dos internos em atividades 
terapêuticas e trocas sociais; Realizar atividades psicossociais com os internos; Acolher e 
orientar internos familiares e acompanhantes; Relacionamento terapêutico/relação 
interpessoal; Integrar a equipe multiprofissional, participar nas discussões clínicas e 
implementação do Projeto Terapêutico Individual; Registar procedimentos, intercorrências 
e evolução em prontuário. 
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NUTRICIONISTA: 

Carga horária: 40h em regime de diarista. 

Pré-requisitos: Graduação em Nutrição, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Nutrição. 

Descrição das atividades profissionais:  

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-
sanitário; Participar de programas de educação nutricional; Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

PSICÓLOGA: 

Carga horária: 40h em regime de diarista.  

Pré-requisitos: Graduação em Psicologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Psicologia; e Residência OU especialização em Psicologia Infantil. 

Descrição das atividades profissionais:  

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de 
tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 
grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas 
e coordenar equipes e atividades de área e afins; Avaliar alterações das funções cognitivas, 
buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto em 
pesquisas; Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de 
reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica; Auditar, realizar perícias e emitir 
laudos, gerando informações e documentos sobre as condições ocupacionais ou 
incapacidades mentais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

 

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ - IPUB 

 

Técnico de Enfermagem: 

Carga horária: Carga horária 30 h Semanais,  

Pré-requisitos: Com desejo de atuar em psiquiatria Ou experiência; Com segundo grau 
completo; Inscrito no COREN 

Descrição das atividades profissionais:  

As atividades a serem realizadas conforme o regimento interno incluem: Atender aos 
internos com sintomas gripais até a testagem e ou transferência para unidade clínica, 
conforme agravamento dos sintomas; Realizar cuidados de enfermagem diretos aos 
internos planejados para enfermaria, conforme escala; Garantir a higiene, a integridade 
física e cutânea, bem como estimular o autocuidado; Administrar medicamentos conforme 
prescrito; Abordar e intervir em situação de crise e participar da contenção mecânica 
quando prescrito; Realizar procedimentos técnicos exclusivos da sua categoria conforme 
COFEN; Verificar sinais vitais; Zelar pela ingesta hídrica, alimentar e eliminações 
fisiológicas dos internos; Ofertar e/ou estimular a participação dos internos em atividades 
terapêuticas e trocas sociais; Realizar atividades psicossociais com os internos; Acolher e 
orientar internos familiares e acompanhantes; Relacionamento terapêutico/relação 
interpessoal; Integrar a equipe multiprofissional, participar nas discussões clínicas e 
implementação do Projeto Terapêutico Individual; Registar procedimentos, intercorrências 
e evolução em prontuário. 
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NUTRICIONISTA:

Carga noraria: 40h em regime ole diarista.

Pré-requisitos: Graduagéo em Nutrigao, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Nutrigao.

Descrigao das atividades profissionais:

Prestar assisténcia nutricional a individuos e coletividades (sadios e enfermos); Organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentagao e nutrigao; Efetuar controle higiénico-
sanitario; Participar de programas de educagao nutricional; Realizar demais atividades
inerentes a0 emprego.

PSICOLOGA:

Carga noraria: 40h em regime de diarista.

Pré-requisitos: Graduagao em Psicologia, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Psicologia; e Residéncia OU especializagao em Psicologia infantil.

Descrigao das atividades profissionais:

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e 05 processos mentais e sociais
de individuos, grupos e instituigoes, com a finalidade de anélise, tratamento, orientagao e
educagao; Diagnosticar e avaliar distL'irbios emocionais e mentais e de adaptagao social,
elucidando conflitos e questoes e acompanhando o paciente durante o processo de
tratamento ou cura; lnvestigar os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teoricas e clinicas
e coordenar equipes e atividades de area e afins; Avaliar alteragoes das fungoes cognitivas,
buscando diagnéstico ou detecgao precoce de sintomas, tanto em clinica quanto em
pesquisas; Acompanhar e avaliar tratamentos cirL'irgicos, medicamentosos e de
reabilitagao; Promover a reabilitagao neuropsicolégica; Auditar, realizar pericias e emitir
laudos, gerando informagoes e documentos sobre as condigoes ocupacionais ou
incapacidades mentais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ - IPUB

Técnico de Enfermagem:

Carga noraria: Carga horaria 30 h Semanais,

Pré-requisitos: Corn desejo de atuar em psiquiatria Ou experiéncia; Corn segundo grau
completo; lnscrito no COREN

Descrigao das atividades profissionais:

As atividades a serem realizadas conforme o regimento interno incluem: Atender aos
internos corn sintomas gripais até a testagem e ou transferéncia para unidade clinica,
conforme agravamento dos sintomas; Realizar cuidados de enfermagem diretos aos
internos planejados para enfermaria, conforme escala; Garantir a higiene, a integridade
fisica e cutanea, bem como estimular o autocuidado; Administrar medicamentos conforme
prescrito; Abordar e intervir em situagao de crise e participar da contengao mecanica
quando prescrito; Realizar procedimentos técnicos exclusivos da sua categoria conforme
COFEN; Verificar sinais vitais; Zelar pela ingesta hidrica, alimentar e eliminagoes
fisiologicas dos internos; Ofertar e/ou estimular a participagao dos internos em atividades
terapéuticas e trocas sociais; Realizar atividades psicossociais com os internos; Acolher e
orientar internos familiares e acompannantes; Relacionamento terapéutico/relagéo
interpessoal; lntegrar a equipe multiprofissional, participar nas discussoes clinicas e
implementagao do Projeto Terapéutico individual; Registar procedimentos, intercorréncias
e evolugao em prontuério.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - HUCFF 

Enfermeiro Plantonista: 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem, experiência em terapia intensiva é desejável; 

Descrição das atividades profissionais:  

Liderar a equipe na Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio da 
implementação do Processo de Enfermagem, oferecendo recursos e subsídios para uma 
prática assistencial de qualidade, segura, holística e humanizada, visando o paciente, a 
família e a equipe multiprofissional; Prestar assistência integral a pacientes de pequena, 
média ou alta complexidade; Atuar no desenvolvimento e Educação Permanente de sua 
equipe, com o objetivo de manter os padrões assistenciais preconizados, com base nas 
normas, rotinas e procedimentos operacionais padrão da Divisão de Enfermagem; Atuar 
no desenvolvimento e Educação Permanente da equipe, com o objetivo de manter os 
padrões assistenciais preconizados, com base nas normas, rotinas e procedimentos 
operacionais padrão da Divisão de Enfermagem; Promover relações profissionais com base 
na comunicação assertiva e nos preceitos legais, estabelecendo relacionamentos ético e 
equânime com a equipe, permitindo acesso para abordagens, esclarecimentos ou 
sugestões. 

Técnico de Enfermagem: 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem. 

Descrição das atividades profissionais:  

Participar da Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio de atividades 
pertinentes a implementação do Processo de Enfermagem, colaborando para uma prática 
assistencial de qualidade, segura, holística e humanizada, visando o paciente, a família e 
a equipe multiprofissional; Realizar assistência de Enfermagem com base nas normas, 
rotinas e procedimentos operacionais padrão da divisão de Enfermagem; Participar das 
atividades de Educação Permanente e treinamentos programados; Atuar de forma 
colaborativa com a equipe multiprofissional, com base na comunicação assertiva e nos 
preceitos éticos e legais da profissão, Assistir ao Enfermeiro no planejamento, 
programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes infectados pelo Coronavírus; 

 

Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem com experiência em Hemodiálise 

 

Descrição das atividades profissionais: 

Responsável pela execução da prescrição médica e de enfermagem, com vistas a oferecer 
assistência ao paciente renal em hemodiálise, proporcionando tratamento individualizado, 
seguro e eficiente a pacientes COVID-19. 

 

 

Fisioterapeutas: 

Carga horária: 30h em regime de plantão de 12 horas. 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e especialização em Fisioterapia em Terapia Intensiva ou experiência 
comprovada de no mínimo 2 anos em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais:  
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - HUCFF 

Enfermeiro Plantonista: 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem, experiência em terapia intensiva é desejável; 

Descrição das atividades profissionais:  

Liderar a equipe na Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio da 
implementação do Processo de Enfermagem, oferecendo recursos e subsídios para uma 
prática assistencial de qualidade, segura, holística e humanizada, visando o paciente, a 
família e a equipe multiprofissional; Prestar assistência integral a pacientes de pequena, 
média ou alta complexidade; Atuar no desenvolvimento e Educação Permanente de sua 
equipe, com o objetivo de manter os padrões assistenciais preconizados, com base nas 
normas, rotinas e procedimentos operacionais padrão da Divisão de Enfermagem; Atuar 
no desenvolvimento e Educação Permanente da equipe, com o objetivo de manter os 
padrões assistenciais preconizados, com base nas normas, rotinas e procedimentos 
operacionais padrão da Divisão de Enfermagem; Promover relações profissionais com base 
na comunicação assertiva e nos preceitos legais, estabelecendo relacionamentos ético e 
equânime com a equipe, permitindo acesso para abordagens, esclarecimentos ou 
sugestões. 

Técnico de Enfermagem: 

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem. 

Descrição das atividades profissionais:  

Participar da Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio de atividades 
pertinentes a implementação do Processo de Enfermagem, colaborando para uma prática 
assistencial de qualidade, segura, holística e humanizada, visando o paciente, a família e 
a equipe multiprofissional; Realizar assistência de Enfermagem com base nas normas, 
rotinas e procedimentos operacionais padrão da divisão de Enfermagem; Participar das 
atividades de Educação Permanente e treinamentos programados; Atuar de forma 
colaborativa com a equipe multiprofissional, com base na comunicação assertiva e nos 
preceitos éticos e legais da profissão, Assistir ao Enfermeiro no planejamento, 
programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes infectados pelo Coronavírus; 

 

Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem com experiência em Hemodiálise 

 

Descrição das atividades profissionais: 

Responsável pela execução da prescrição médica e de enfermagem, com vistas a oferecer 
assistência ao paciente renal em hemodiálise, proporcionando tratamento individualizado, 
seguro e eficiente a pacientes COVID-19. 

 

 

Fisioterapeutas: 

Carga horária: 30h em regime de plantão de 12 horas. 

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Fisioterapia; e especialização em Fisioterapia em Terapia Intensiva ou experiência 
comprovada de no mínimo 2 anos em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais:  
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HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - HUCFF
Enfermeiro Plantonista:

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional ole
Enfermagem, experiéncia em terapia intensiva é desejavel;

Descrigao das atividades profissionais:

Liderar a equipe na Sistematizagao da Assisténcia cie Enfermagem, por meio da
implementagao do Processo de Enfermagem, oferecendo recursos e subsidios para uma
pratica assistencial de qualidade, segura, holistica e humanizada, visando o paciente, a
familia e a equipe multiprofissional; Prestar assisténcia integral a pacientes de pequena,
média ou alta complexidade; Atuar no desenvolvimento e Educagao Permanente de sua
equipe, com o objetivo de manter os padroes assistenciais preconizados, corn base nas
normas, rotinas e procedimentos operacionais padréo da Divisao cie Enfermagem; Atuar
no desenvolvimento e Educagao Permanente cia equipe, com o objetivo ole manter os
padroes assistenciais preconizados, corn base nas normas, rotinas e procedimentos
operacionais padrao da Divisao ole Enfermagem; Promover relagoes profissionais corn base
na comunicagao assertiva e nos preceitos legais, estabelecendo relacionamentos ético e
equanime com a equipe, permitindo acesso para abordagens, esclarecimentos ou
sugestoes.

Técnico de Enfermagem:

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, lnscrigao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem.

Descrigao das atividades profissionais:

Participar da Sistematizagao da Assisténcia de Enfermagem, por meio de atividades
pertinentes a implementagao do Processo de Enfermagem, colaborando para uma pratica
assistencial de qualidade, segura, holistica e humanizada, visando o paciente, a familia e
a equipe multiprofissional; Realizar assisténcia ole Enfermagem corn base nas normas,
rotinas e procedimentos operacionais padrao da divisao de Enfermagem; Participar das
atividades ole Educagao Permanente e treinamentos programados; Atuar ole forma
colaborativa com a equipe multiprofissional, corn base na comunicagao assertiva e nos
preceitos éticos e legais da profissao, Assistir ao Enfermeiro no planejamento,
programagao e orientagao das atividades de enfermagem, na prestagao de cuidados
diretos de enfermagem a pacientes infectados pelo Coronavirus;

Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem com experiéncia em Hemodiélise

Descrigao das atividades profissionais:

Responsavel pela execugéo da prescrigao médica e de enfermagem, corn vistas a oferecer
assisténcia a0 paciente renal em hemodialise, proporcionando tratamento individualizado,
seguro e eficiente a pacientes COVlD-19.

Fisioterapeutas:

Carga horaria: 30h em regime ole plantao de 12 horas.

Pré-requisitos: Graduagao em Fisioterapia, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Fisioterapia; e especializagao em Fisioterapia em Terapia intensiva ou experiéncia
comprovada de no minimo 2 anos em Terapia intensiva.

Descrigao das atividades profissionais:
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Avaliação, elaboração e execução de plano de tratamento fisioterapeutico; Monitorização 
da mecânica respiratória e trocas gasosas; Aplicar e interpretar escalas, testes funcionais 
e exames específicos para pacientes críticos; Cuidados com a via aérea artificial: 
verificação e ajuste periódico da pressão do cuff, posicionamento e reposicionamento do 
tubo endotraqueal, manutenção da permeabilidade, instalação e trocas periódicas do filtro 
trocador de calor e umidade (HME); Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão 
pulmonar, incluindo recrutamento pulmonar; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
remoção de secreção com sistema de aspiração fechada; Realizar posicionamento do leito 
incluindo a pronação.  Gerenciar, de forma compartilhada, a ventilação mecânica invasiva; 
Auxiliar no atendimento de intubação e parada cardiorrespiratória; Mobilização do paciente 
Crítica, Realizar testes que avaliam a possibilidade de retirado do suporte ventilatório 
invasivo; Ajustar os parâmetros da ventilação invasiva para uso no transporte de pacientes; 
Acompanhar o transporte de pacientes em uso de ventilação invasiva para a realização de 
procedimento; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica.  

 

Médicos: 

Carga horária: Plantão em emergência – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h 
semanais. ( em plantões diurnos de 07 às 19h e plantões noturnos de 19 às 07h). 

Pré-requisitos: Graduação concluída em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC; 
Residência Médica em Terapia Intensiva ou em Clínica Médica ou em Cirurgia Geral ou em 
Anestesiologia ou Título de Especialista em Terapia Intensiva, em curso reconhecido pelo 
MEC; e registro no CRM.  Experiência em terapia intensiva ou emergência é desejável 

Descrição das atividades profissionais: 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam 
ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; 
coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

Atender pacientes de COVID-19 na Pandemia, prestando assistência médica específica, 
para preservar a vida; Realizar procedimentos e as atribuições de Médico em ambiente de 
terapia intensiva e enfermarias e demais atividades inerentes ao emprego. 

 

Farmacêutico:  

 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia;  

Descrição das atividades profissionais: 

•Avaliação de prescrições diárias de pacientes internados; Supervisão de técnicos em 
farmácia e auxiliares administrativos na distribuição de medicamentos aos postos de 
enfermagem para pacientes internados; Atendimento aos médicos e enfermeiros para 
esclarecimentos técnicos  e demandas do plantão; Registro em mapa de controle das 
temperaturas das geladeiras de armazenamento de medicamentos da seção; Conferência 
antes da dispensação e controle dos medicamentos de alto custo e dos medicamentos 
controlados por legislação específica. 

 

Técnico de Farmácia: 

Pré-requisitos: Curso técnico em Farmácia;  

Descrição das atividades profissionais: 
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Avaliação, elaboração e execução de plano de tratamento fisioterapeutico; Monitorização 
da mecânica respiratória e trocas gasosas; Aplicar e interpretar escalas, testes funcionais 
e exames específicos para pacientes críticos; Cuidados com a via aérea artificial: 
verificação e ajuste periódico da pressão do cuff, posicionamento e reposicionamento do 
tubo endotraqueal, manutenção da permeabilidade, instalação e trocas periódicas do filtro 
trocador de calor e umidade (HME); Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão 
pulmonar, incluindo recrutamento pulmonar; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
remoção de secreção com sistema de aspiração fechada; Realizar posicionamento do leito 
incluindo a pronação.  Gerenciar, de forma compartilhada, a ventilação mecânica invasiva; 
Auxiliar no atendimento de intubação e parada cardiorrespiratória; Mobilização do paciente 
Crítica, Realizar testes que avaliam a possibilidade de retirado do suporte ventilatório 
invasivo; Ajustar os parâmetros da ventilação invasiva para uso no transporte de pacientes; 
Acompanhar o transporte de pacientes em uso de ventilação invasiva para a realização de 
procedimento; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica.  

 

Médicos: 

Carga horária: Plantão em emergência – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h 
semanais. ( em plantões diurnos de 07 às 19h e plantões noturnos de 19 às 07h). 

Pré-requisitos: Graduação concluída em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC; 
Residência Médica em Terapia Intensiva ou em Clínica Médica ou em Cirurgia Geral ou em 
Anestesiologia ou Título de Especialista em Terapia Intensiva, em curso reconhecido pelo 
MEC; e registro no CRM.  Experiência em terapia intensiva ou emergência é desejável 

Descrição das atividades profissionais: 

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam 
ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; 
coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

Atender pacientes de COVID-19 na Pandemia, prestando assistência médica específica, 
para preservar a vida; Realizar procedimentos e as atribuições de Médico em ambiente de 
terapia intensiva e enfermarias e demais atividades inerentes ao emprego. 

 

Farmacêutico:  

 

Pré-requisitos: Graduação em Farmácia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Farmácia;  

Descrição das atividades profissionais: 

•Avaliação de prescrições diárias de pacientes internados; Supervisão de técnicos em 
farmácia e auxiliares administrativos na distribuição de medicamentos aos postos de 
enfermagem para pacientes internados; Atendimento aos médicos e enfermeiros para 
esclarecimentos técnicos  e demandas do plantão; Registro em mapa de controle das 
temperaturas das geladeiras de armazenamento de medicamentos da seção; Conferência 
antes da dispensação e controle dos medicamentos de alto custo e dos medicamentos 
controlados por legislação específica. 

 

Técnico de Farmácia: 

Pré-requisitos: Curso técnico em Farmácia;  

Descrição das atividades profissionais: 
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Avaliagao, elaboragao e execugao de piano de tratamento fisioterapeutico; Monitorizagao
da mecanica respiratoria e trocas gasosas; Aplicar e interpretar escalas, testes funcionais
e exames especificos para pacientes criticos; Cuidados com a via aérea artificial:
verificagao e ajuste periédico da pressao do cuff, posicionamento e reposicionamento do
tubo endotraqueal, manutengao da permeabilidade, instalagao e trocas periodicas do filtro
trocador de calor e umidade (HME); Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansao
pulmonar, incluindo recrutamento pulmonar; Aplicar métodos, técnicas e recursos de
remogao de secregao corn sistema de aspiragao fechada; Realizar posicionamento do leito
incluindo a pronagao. Gerenciar, de forma compartilhada, a ventilagao mecanica invasiva;
Auxiliar no atendimento de intubagao e parada cardiorrespiratoria; Mobilizagao do paciente
Critica, Realizar testes que avaliam a possibilidade de retirado do suporte ventilatorio
invasivo; Ajustar os parametros da ventilagao invasiva para uso no transporte de pacientes;
Acompanhar o transporte de pacientes em uso de ventilagao invasiva para a realizagao de
procedimento; Realizar o desmame e extubagao do paciente em ventilagao mecanica.

Médicos:

Carga horaria: Plantao em emergéncia — dois plantoes de 12h, carga horaria total de 24h
semanais. (em plantoes diurnos de 07 as 19h e plantoes noturnos de 19 as 07h).

Pré-requisitos: Graduagao concluida em Medicina, em curso reconhecido pelo MEC;
Residéncia Médica em Terapia intensiva ou em Clinica Médica ou em Cirurgia Geral ou em
Anestesiologia ou Titulo de Especialista em Terapia intensiva, em curso reconhecido pelo
MEC; e registro no CRM. ExperiénCia em terapia intensiva ou emergéncia é desejavel

Descrigao das atividades profissionais:

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam
agoes de prevengao de doengas e promogao da sadde tanto individuais quanto coletivas;
coordenam programas e servigos em saL'ide, efetuam pericias, auditorias e sindicancias
médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da area médica.

Atender pacientes de COViD-19 na Pandemia, prestando assisténcia médica especifica,
para preservar a Vida; Realizar procedimentos e as atribuigoes de Médico em ambiente de
terapia intensiva e enfermarias e demais atividades inerentes ao emprego.

Farmacéutico:

Pré-requisitos: Graduagao em Farmacia, inscrigao atualizada no Conselho Regional de
Farmacia;

Descrigao das atividades profissionais:

-Ava|iagao de prescrigoes diarias de pacientes internados; Supervisao de técnicos em
farmacia e auxiliares administrativos na distribuigao de medicamentos aos postos de
enfermagem para pacientes internados; Atendimento aos médicos e enfermeiros para
esclarecimentos técnicos e demandas do plantao; Registro em mapa de controle das
temperaturas das geladeiras de armazenamento de medicamentos da segao; Conferéncia
antes da dispensagao e controle dos medicamentos de alto custo e dos medicamentos
controlados por legislagao especifica.

Técnico de Farmécia:

Pré-requisitos: Curso técnico em Farmacia;

Descrigao das atividades profissionais:
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Separação de medicamentos e sua organização pelo sistema de dose individualizada; 
Entrega de medicamentos nos postos de enfermagem; Organização dos estoques de 
medicamentos no Setor de Distribuição de Medicamentos; Organização e arquivamento 
interno de prescrições 

 

Técnico de Laboratório:  

Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem 

Descrição das atividades profissionais: 

Experiência em análises clínicas e coleta de material, por ordem médica;  Armazenamento 
e avaliação de materiais colhidos;  Organização de exames com segurança;  Registro dos 
dados no sistema com critérios técnicos e confirmados.  

 

Técnico em Radiologia:  

Pré-requisitos: certificado em curso habilitado 

Descrição das atividades profissionais: 

Capacidade de realizar exames radiológicos em pacientes internados (acamados) em CTI; 
Registrar os exames com segurança de dados; Assessorar ao Radiologista quanto a 
imagens captadas. 

 

Nutricionista:  

Pré-requisitos: Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de 
Nutricionistas da 4ª Região; preferencial a especialização em Nutrição Clínica e/ou Terapia 
Nutricional, com experiência profissional recente. 

Descrição das atividades profissionais: 

Prestar assistência dietoterápica hospitalar através da prescrição do plano alimentar com 
base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico de nutrição.  

 

Psicólogo: 

 

Pré-requisitos: Graduação em Psicologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Psicologia. 

Descrição das atividades profissionais: 

Compreensão de grupos e indivíduos pelo estabelecimento de princípios universais; 
Acolhimento a familiares e pacientes COVID-19; Compreender as funções mentais no 
comportamento facial em ambiente hospitalar. 

 

Assistente Social:  

 

Pré-requisitos: Graduação em Serviço Social, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Serviço Social. 

Descrição das atividades profissionais: 

Amparar pessoas; Resolver problemas relativos à assistência a pacientes e familiares no 
período de internação em ambiente COVID-19.  
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Separação de medicamentos e sua organização pelo sistema de dose individualizada; 
Entrega de medicamentos nos postos de enfermagem; Organização dos estoques de 
medicamentos no Setor de Distribuição de Medicamentos; Organização e arquivamento 
interno de prescrições 

 

Técnico de Laboratório:  

Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem 

Descrição das atividades profissionais: 

Experiência em análises clínicas e coleta de material, por ordem médica;  Armazenamento 
e avaliação de materiais colhidos;  Organização de exames com segurança;  Registro dos 
dados no sistema com critérios técnicos e confirmados.  

 

Técnico em Radiologia:  

Pré-requisitos: certificado em curso habilitado 

Descrição das atividades profissionais: 

Capacidade de realizar exames radiológicos em pacientes internados (acamados) em CTI; 
Registrar os exames com segurança de dados; Assessorar ao Radiologista quanto a 
imagens captadas. 

 

Nutricionista:  

Pré-requisitos: Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho Regional de 
Nutricionistas da 4ª Região; preferencial a especialização em Nutrição Clínica e/ou Terapia 
Nutricional, com experiência profissional recente. 

Descrição das atividades profissionais: 

Prestar assistência dietoterápica hospitalar através da prescrição do plano alimentar com 
base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico de nutrição.  

 

Psicólogo: 

 

Pré-requisitos: Graduação em Psicologia, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Psicologia. 

Descrição das atividades profissionais: 

Compreensão de grupos e indivíduos pelo estabelecimento de princípios universais; 
Acolhimento a familiares e pacientes COVID-19; Compreender as funções mentais no 
comportamento facial em ambiente hospitalar. 

 

Assistente Social:  

 

Pré-requisitos: Graduação em Serviço Social, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Serviço Social. 

Descrição das atividades profissionais: 

Amparar pessoas; Resolver problemas relativos à assistência a pacientes e familiares no 
período de internação em ambiente COVID-19.  
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Separacao de medicamentos e sua organizagao pelo sistema de dose individualizada;
Entrega de medicamentos nos postos de enfermagem; Organizagao dos estoques de
medicamentos no Setor de Distribuicéo de Medicamentos; Organizacao e arquivamento
interno ole prescrigoes

Técnico de Laboratério:
Pré-requisitos: Curso técnico em Enfermagem

Descrigao das atividades profissionais:

Experiéncia em analises clinicas e coleta de material, por ordem médica; Armazenamento
e avaliagao ole materiais colhidos; Organizagao de exames com seguranca; Registro dos
dados no sistema com critérios técnicos e confirmados.

Técnico em Radiologia:

Pré-requisitos: certificado em curso habilitado

Descrigao das atividades profissionais:

Capacidade de realizar exames radiolégicos em pacientes internados (acamaolos) em CTl;
Registrar os exames corn seguranca de dados; Assessorar ao Radiologista quanto a
imagens captadas.

Nutricionista:

Pré-requisitos: Curso Superior em Nutricao e registro no Conselho Regional de
Nutricionistas ola Alg Regiao; preferencial a especializacao em Nutricéo Clinica e/ou Terapia
Nutricional, corn experiéncia profissional recente.

Descrigao das atividades profissionais:

Prestar assisténcia dietoterépica hospitalar através da prescrigao do piano alimentar corn
base nas diretrizes estabelecidas no diagnéstico de nutricao.

Psicélogo:

Pré-requisitos: Graduacao em Psicologia, lnscricao atualizada no Conselho Regional de
Psicologia.

Descrigao das atividades profissionais:

Compreensao de grupos e individuos pelo estabelecimento de principios universais;
Acolhimento a familiares e pacientes COVlD-19; Compreender as funcoes mentais no
comportamento facial em ambiente hospitalar.

Assistente Social:

Pré-requisitos: Graduacao em Servigo Social, lnscrigao atualizada no Conselho Regional de
Servico Social.

Descrigao das atividades profissionais:

Amparar pessoas; Resolver problemas relativos a assisténcia a pacientes e familiares no
periodo de internacao em ambiente COVlD-19.
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INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX - IDT 

Médicos: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria de Pneumologia e Cirurgia Torácica e Isolamento de 
COVID-19 em Adultos – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação concluída em Medicina; Registro ativo no Conselho da Categoria; 
Residência Médica concluída em Clínica Médica, Infectologia, Pneumologia, Anestesiologia, 
Cirurgia Geral ou Cirurgia Torácica; Experiência de Trabalho em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais: 

Atuação em atendimento voltado para a área de Pneumologia e Cirurgia Torácica a 
pacientes em regime de internação; Avaliar e tratar pacientes internados em unidade de 
isolamento/ enfermarias voltadas para pacientes portadores de SARS-Cov-2; Realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.  
 

Enfermeiros: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria Clínica e Cirúrgica e Isolamento de COVID-19 em 
Adultos – dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; Experiência de, no mínimo, de dois anos de atuação em Enfermaria de 
Internação Clínica e Cirúrgica em Adultos. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais nos âmbitos hospitalar; Prestar 
assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte 
e/ou que exijam conhecimentos de base cientifica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de 
infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais 
atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria Clínica e Cirúrgica e Isolamento de COVID-19 em 
Adultos – dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; Experiência de, no mínimo, de dois anos de atuação em Enfermaria de 
Internação Clínica e Cirúrgica em Adultos. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do adulto, excetuadas as 
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 

Fisioterapeutas: 
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INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX - IDT 

Médicos: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria de Pneumologia e Cirurgia Torácica e Isolamento de 
COVID-19 em Adultos – dois plantões de 12h, carga horária total de 24h semanais.  

Pré-requisitos: Graduação concluída em Medicina; Registro ativo no Conselho da Categoria; 
Residência Médica concluída em Clínica Médica, Infectologia, Pneumologia, Anestesiologia, 
Cirurgia Geral ou Cirurgia Torácica; Experiência de Trabalho em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais: 

Atuação em atendimento voltado para a área de Pneumologia e Cirurgia Torácica a 
pacientes em regime de internação; Avaliar e tratar pacientes internados em unidade de 
isolamento/ enfermarias voltadas para pacientes portadores de SARS-Cov-2; Realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.  
 

Enfermeiros: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria Clínica e Cirúrgica e Isolamento de COVID-19 em 
Adultos – dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional de 
Enfermagem; Experiência de, no mínimo, de dois anos de atuação em Enfermaria de 
Internação Clínica e Cirúrgica em Adultos. 

Descrição das atividades profissionais: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência 
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares 
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais nos âmbitos hospitalar; Prestar 
assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte 
e/ou que exijam conhecimentos de base cientifica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de 
infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais 
atividades inerentes ao emprego. 

Técnicos em Enfermagem: 

Carga horária: Plantão em Enfermaria Clínica e Cirúrgica e Isolamento de COVID-19 em 
Adultos – dez plantões mensais de 12h, carga horária total de 30h semanais.  

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, Inscrição atualizada no Conselho Regional 
de Enfermagem; Experiência de, no mínimo, de dois anos de atuação em Enfermaria de 
Internação Clínica e Cirúrgica em Adultos. 

Descrição das atividades profissionais: 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do adulto, excetuadas as 
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 

Fisioterapeutas: 
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INSTITUTO DE DOENCAS DO TCRAX - IDT
Médicos:

Carga horaria: Plantao em Enfermaria de Pneumologia e Cirurgia Toracica e isolamento de
COViD-19 em Adultos — dois plantoes de 12h, carga horéria total de 24h semanais.

Pré-requisitos: Graduagao concluida em Medicina; Registro ativo no Conselho da Categoria;
Residéncia Médica concluida em Clinica Médica, infectologia, Pneumologia, Anestesiologia,
Cirurgia Geral ou Cirurgia Torécica; Experiéncia de Trabalho em Terapia intensiva.

Descrigao das atividades profissionais:

Atuagao em atendimento voltado para a area de Pneumologia e Cirurgia Torécica a
pacientes em regime de internagao; Avaliar e tratar pacientes internados em unidade de
isolamento/ enfermarias voltadas para pacientes portadores de SARS-Cov-Z; Realizar as
atribuigoes de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

Enfermeiros:

Carga horéria: Plantao em Enfermaria Clinica e CirL'irgica e isolamento de COVED-19 em
Adultos — dez plantoes mensais de 12h, carga horéria total de 30h semanais

Pré-requisitos: Graduagao em Enfermagem, inscrigao atualizada no Conselho Regional de
Enfermagem: Experiéncia de, no minimo, de dois anos de atuagao em Enfermaria de
internagao Clinica e CirL'irgica em Adultos.

Descrigao das atividades profissionais:

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e 05 servigos de assisténcia
de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares
de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de
capacitagao da equipe de enfermagem; implementar agoes para a promogao da salflde;
Participar da elaboragao e execugao de planos assistenciais nos ambitos hospitalar; Prestar
assisténcia direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves corn risco de morte
e/ou que exijam conhecimentos de base cientifica e capacidade de tomar decisoes
imediatas; Participar e atuar nos programas de prevengao e controle sistematico de
infecgao hospitalar; Realizar e participar da prevengao e controle sistemético de danos que
possam ser causadas aos pacientes durante a assisténcia de enfermagem; Realizar demais
atividades inerentes ao emprego.

Técnicos em Enfermagem:

Carga horéria: Plantao em Enfermaria Clinica e CirL'irgica e isolamento de COVED-19 em
Adultos — dez plantoes mensais de 12h, carga horaria total de 30h semanais.

Pré-requisitos: Curso Técnico em Enfermagem, inscrigao atualizada no Conselho Regional
de Enfermagem: Experiéncia de, no minimo, de dois anos de atuagao em Enfermaria de
internagao Clinica e CirL'irgica em Adultos.

Descrigao das atividades profissionais:

Assistir a0 Enfermeiro no planejamento, programagao e orientagao das atividades de
enfermagem, na prestagao de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na
prevengao e no controle sistematico da infecgao hospitalar, na prevengao e controle de
danos fisicos que possam ser causados a pacientes durante a assisténcia de saL'ide;
Executar atividades de assisténcia de enfermagem na saL'ide do adulto, excetuadas as
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pos operatorios;
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantoes; Trabalhar em
conformidade as boas praticas, normas e procedimentos de biosseguranga; Realizar
demais atividades inerentes ao emprego.

Fisioterapeutas:
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Carga horária: plantonistas - Plantões noturnos de 19h às 07h e na rotina de 30h semanais  

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, inscrição atualizada em Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência ou Pós-Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação em paciente crítico ou potencialmente 
crítico, em Unidade de Terapia Intensiva-UTI, utilizando os protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar 
avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas 
de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e 
executar terapêutica cardiorespiratória e neuro-musculoesquelética; Aplicar métodos, 
técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, 
recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os 
parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente 
crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva ou não 
invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 
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Carga horária: plantonistas - Plantões noturnos de 19h às 07h e na rotina de 30h semanais  

Pré-requisitos: Graduação em Fisioterapia, inscrição atualizada em Conselho Regional de 
Fisioterapia; e Residência ou Pós-Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva. 

Descrição das atividades profissionais:  

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e 
encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção proteção, educação, 
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação em paciente crítico ou potencialmente 
crítico, em Unidade de Terapia Intensiva-UTI, utilizando os protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar 
avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas 
de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e 
executar terapêutica cardiorespiratória e neuro-musculoesquelética; Aplicar métodos, 
técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, 
recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os 
parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente 
crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva ou não 
invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar 
demais atividades inerentes ao emprego. 
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Carga horaria: plantonistas - Plantées noturnos de 19h as 07h e na rotina de 30h semanais

Pré-requisitos: Graduagéo em Fisioterapia, inscrigao atualizacia em Conselho Regional cie
Fisioterapia; e Residéncia ou Pés-Graduagao em Fisioterapia em Terapia lntensiva.

Descrigao das atividades profissionais:

Realizar consulta fisioterapéutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e
encaminhamentos; Realizar agées de prevengao, promogao protegao, educagao,
intervengao, recuperagao, habilitagao e reabilitagao em paciente critico ou potencialmente
critico, em Unidade de Terapia lntensiva-UTE, utilizando os protocolos e procedimentos
especificos de fisioterapia; Realizar avaliagao fisica e cinesiofuncional especifica; Realizar
avaliagao e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas
de prevengao, redugao de risco e descondicionamento cardiorrespiratério; Prescrever e
executar terapéutica cardiorespiratéria e neuro-musculoesquelética; Aplicar métodos,
técnicas e recursos de expansao pulmonar, remogéo de secregao, fortalecimento muscular,
recondicionamento cardiorrespiratério e suporte ventilatério; Avaliar e monitorar os
parémetros cardiorrespiratérios, inclusive em situagées ole deslocamentos do paciente
critico ou potencialmente critico; Gerenciar a ventilagao espontanea, invasiva ou nao
invasiva; Realizar o desmame e extubagao do paciente em ventilagao mecénica; Realizar
demais atividades inerentes a0 emprego.
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