
CONTRATO Nº 17/2014 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

“PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA ARMADA” QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 
E A EMPRESA 5 ESTRELAS 

SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA.  

 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, 

neste ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, 

médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-

87, doravante denominada CONTRATANTE, e 5 ESTRELAS SISTEMA DE 

SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

72.591.894/0001-42, sediada na cidade de Brasília - DF, no Setor de Armazenamento e 

Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01 Lote 1100 CEP: 70.632-100, neste ato 

representada pelo seu Procurador, Sr. LUIZ DERLANE GONÇALVES FARIAS, 

brasileiro, casado, gerente comercial, inscrito no CPF/MF sob o n° 295.936.461-91, 

portador da cédula de identidade n° 701.470, expedida pela SSP/DF, em conformidade 

com a procuração contidos nas folhas 689 a 691 do Processo n° 5182/2013 – Vol III, 

doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, 

por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela 

Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 

8.666/93, e em conformidade com o constante do processo acima citado, este 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 

ARMADA, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço global 

(prestação de serviços), que se regerá pelas disposições da Lei n° 8.666/93, e pelas 

seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de vigilância e 

segurança armada, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações 

constantes do Anexo deste contrato. 



CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

 

2.1. O valor total deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 258.387,48 

(duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito 

centavos), conforme tabela a seguir: 

 

 

Posto Qtde. Custo Mensal Custo Anual 

Prestação de Serviços de 

Segurança Armada 
1 R$ 21.532,29 

Meses Total (R$) 

12 R$ 258.381,48 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 
 

 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Empenho nº 440 

disponível para o ano de 2014, sob a Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 – 

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - SERVIÇO 

TERCEIRIZADO. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

4.1. O início da execução dos serviços será a partir de 09/05/2014. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 

 

5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, de 09/05/2014 a 08/05/2015, 

podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada à duração a 60 

(sessenta) meses e, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante 

autorização da autoridade superior, o prazo de duração poderá ser prorrogado em até 12 

(doze) meses. 

 

5.2. O contrato poderá ser prorrogado caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 

enumerados, de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 

competente: 

 



5.2.1. Os serviços foram prestados regularmente; 

 

5.2.2. A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza 

pecuniária, exceto a decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da 

garantia contratual; 

 

5.2.3. A Contratante ainda tenha interesse na realização do serviço; 

 

5.2.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Contratante; 

 

5.2.4.1. O valor do contrato será considerado vantajoso quando for igual 

ou inferior ao estimado para a realização de nova licitação. 

 

5.2.5. A CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

 

 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, contados da data da 

entrega da via do instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por 

cento) sobre o valor global do contrato, com validade durante toda a execução do objeto 

e mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual, podendo optar por qualquer 

das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 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; 

 

b) Seguro-garantia; 

 

c) Fiança bancária. 

 

6.2. Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigo 827 e 835 do Código Civil. 

 

6.2.1 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada 

conforme o modelo constante no Anexo VI do Edital. 



6.3 Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em 

conta especifica com correção monetária, a ser aberta na Caixa Econômica Federal, 

após obter junto à Área de Gestão Administrativa, o competente ofício de 

encaminhamento. 

 

6.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ser renovada 

anualmente no mesmo percentual estipulado no item 6.1, devendo assegurar ainda: 

 

6.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

6.4.2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

 

6.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

e 

 

6.4.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada; 

 

6.5. A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item acima. 

 

6.6. A garantia poderá ser liberada no prazo de 90 (noventa) dias após o perfeito 

cumprimento do contrato e da comprovação de que a contrata pagou todas as verbas 

trabalhistas decorrentes da contratação. 

 

6.7. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

6.7.1. 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 nº 8.666, 

de 1993. 

 

6.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

contratada. 

 



6.1 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou 

fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à 

CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

 

6.9. A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 

 

6.10. A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre 

que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

6.11. Ocorrendo alteração do valor contratual ou aumento do quantitativo, a garantia 

será integralizada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor acrescido. 

 

6.12. a garantia será considerada extinta:  

 

6.12.1. 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 Administração, mediante termo circunstanciado, 

de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e  

  

6.12.2. após 90 dias após o término do contrato, devendo ser observado o que 

determina o item 18.6 do edital. 

 

6.13. o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  

  

6.13.1. caso fortuito ou força maior;  

 

6.13.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais;  

 

6.13.3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou 

fatos da Administração; ou 

 

6.13.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

 

 

 

 



CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 
 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e seus anexos, deve: 

 

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 

execução do contrato; 

 

7.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência 

de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

 

7.2.3. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, 

seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e 

outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

7.2.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de 

acesso às dependências da CONTRATANTE; 

 

7.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos 

bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

7.2.6. Comunicar ao setor responsável da CONTRATANTE qualquer 

anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 

7.2.7. Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os 

comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais; 

 

7.2.8. Permitir à CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e 

às carteiras profissionais dos empregados alocados à execução do serviço 

contratado; 

 

7.2.9. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação 

do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

 



7.2.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por 

seus empregados quando da execução do serviço objeto contratado; 

 

7.2.11. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, 

não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no 

preço contratado; 

 

7.2.12. Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação 

dos serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de 

idoneidade moral; 

 

7.2.13. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da 

CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante 

da CONTRATANTE; 

 

7.2.14. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia 

Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da prestação do 

serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65); 

 

7.2.15. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 

saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

7.2.16. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

7.2.17. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

7.2.18. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

 

7.2.19. Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com 

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da 



Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, 

treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 

 

7.2.19.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 

 

7.2.20. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 

contrato, cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados; 

 

7.2.20.1. Caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão, a 

CONTRATADA deve apresentar relação dos seus funcionários que se 

enquadram nesta situação, na qual conste assinatura comprobatória de que 

estes tomaram conhecimento dos benefícios de sua concessão e optaram 

por não o acessarem; 

 

7.2.20.2. Caso não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa 

Econômica Federal, como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em 

programas de transferência de renda, a CONTRATADA deve apresentar 

as devidas justificativas, acompanhadas de comprovações do 

conhecimento do empregado acerca da situação. 

 

7.2.21. Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências 

localizadas na Cidade de Brasília/DF; 

 

7.2.22. Providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de 

acessar o Extrato de Informações Previdenciárias. 

 

7.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

 

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

 

7.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

 

7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado, há menos de 5 (cinco) anos, ou de 

ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou 

afins, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato; 

 



7.4. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Anexo deste Contrato, deve: 

 

7.4.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

 

7.4.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências para a execução do serviço; 

 

7.4.3. Colocar a disposição dos empregados da CONTRATADA local para 

guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos 

serviços; 

 

7.4.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 

designados; 

 

7.4.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave; 

 

7.4.6. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento 

mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato. 

 

7.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 

neste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
 

 

8.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 

 

8.1.1. Entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber, dos 

seguintes documentos: 

 



a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União;  

 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de 

seu domicílio o sede; e 

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 

 

8.1.2. Entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo fiscal do 

contrato: 

 

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia 

e Tempo de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros 

documentos que possam comprovar a regularidade trabalhista e fiscal da 

CONTRATADA.  

 

a.1) Essa documentação poderá ser solicitada por amostragem, conforme 

relação nominal elaborada pelo fiscal do contrato. 

 

8.1.3. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (incluindo 

extinção ou rescisão do contrato), apresentar a documentação adicional abaixo 

relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias 

simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as 

receber: 

 

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da 

categoria; 

 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes 

às rescisões contratuais; 

 

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

de cada empregado demitido. 

 

8.2. As inconsistências ou dúvidas, verificadas na documentação entregue relacionada 

nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, terão o prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos, 

contados a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal 

e documentalmente esclarecidas. 



8.3. Uma vez recebida a documentação mencionada nesta cláusula, o fiscal do contrato 

deverá apor a data de entrega ao CFMV e assiná-la. 

 

8.4. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 

CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades e demais cominações legais. 

 

8.5. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais, trabalhistas e fiscais 

concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a reter o valor da 

fatura em favor dos empregados, que deverá ser depositado judicialmente ou poderão 

ser pagos diretamente pela Contratante com a participação da Advocacia Geral da União 

ou do Ministério Público do Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

 

9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pelo líder da Área de Gestão Administrativa ou por representante da 

CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de 

terceiros. 

 

9.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto aceito 

pela CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

 

9.3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

 

10.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

 

 

 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. A repactuação dos preços inicialmente contratados será permitida, adotando-se o 

percentual de aumento auferido pela categoria profissional por ocasião de seu último 

dissídio coletivo, desde que seja observado o interregno mínimo de um (1) ano, a contar 

da data da apresentação da proposta, nos termos do disposto art. 5º do Decreto nº 

2.271/97. 

 

11.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços ou do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

 

11.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

 

11.4. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato terá o 

percentual do item “aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago 

integralmente no primeiro ano de contrato. 

 

11.5. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de 

instrumento adequado, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser 

formalizadas por aditamento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 

8.666/93. 

 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da 

CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos 

decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou 

estimados. 

 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA 

terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 



possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 

acauteladoras. 

 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

13.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, 

Lei Complementar n.º 123/2006, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e no que 

couber, as Instruções Normativas nº
s
 02/2008 e 06/2013 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do MPOG, ao edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 

05/2014, constante do processo nº 5182/2013 – VOL II, bem como à proposta da 

CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

 

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos 

serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues no CFMV, para fins de liquidação e 

pagamento que ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação 

do serviço, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 

contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991 e alterações posteriores. 

 

14.1.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 

fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação 

comprobatória, discriminada no item 8.1.1 da Cláusula Oitava, sem que isso gere direito 

a reajustamento de preços ou correção monetária. 

 



14.3. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, 

juntamente com as notas/faturas a documentação relacionada nas alíneas de “a” a “d” do 

item 8.1.1 da Cláusula Oitava. 

 

14.4. A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter 

atualizada a vigência da garantia contratual de que trata a Cláusula Sexta deste contrato. 

 

14.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

deste contrato. 

 

14.6. A não apresentação da documentação de que trata o item 14.3 no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data da entrega da fatura no prazo contratual, poderá ensejar 

a rescisão do contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de 

que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE 

 

 

15.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, 

no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

 

15.1.1. Do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro 

líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da 

contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, 

de 15/12/2004 (Anexo I) e alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 

9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

 

15.1.2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 

Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei 

nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações; 

 

15.1.3. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma 

da Lei complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma 

regulamentadora estadual e/ou municipal aplicável. 

 

 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES  
 

16.1 Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº 10.520/02, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiáriada Lei nº 

8.666/93, estabelece-se que: 

 

I. Nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto nº 

5.450/2005, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, a 

CONTRATADA ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será 

descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste contrato, das responsabilidades civil e criminal e das 

demais cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes casos: 

 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto contratual; 

c) falha na execução do contrato; 

d) fraude na execução do contrato; 

e) comportamento inidôneo; 

f) declaração falsa; 

g) fraude fiscal. 

 

II. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito 

ao contraditório e à ampla defesa: 

 

a) multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado 

do contrato na ocorrência dos casos especificados nas alíneas “a”, “d”, 

“e”, “f ” e “g” do inciso I da presente cláusula; 

b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor total do 

contrato na ocorrência dos casos especificados no inciso I da presente 

cláusula, alíneas “b” e “c”, que por suas características configurem 

inexecução contratual; 

c) multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato na 

ocorrência dos casos especificados no inciso I da presente cláusula, alíneas 

“b” e “c”, que por suas características configurem mora, até o máximo de 

10% (dez por cento). 

 

§ 1º. Para fins deste instrumento, considera-se: 

 

I. inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação 

contratual que não mais poderá ser cumprida pela CONTRATADA, seja 

por não mais existir utilidade para o CONTRATANTE, seja por outros 



motivos apurados conforme o caso concreto, caracterizando 

inadimplemento contratual absoluto; 

 

II. mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que 

ainda poderá ser cumprida pela CONTRATADA por ser útil para o 

CONTRATANTE, caracterizando atraso no cumprimento da obrigação. 

 

III. comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os 

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

§ 2º. As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a 

possibilidade do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA, ressarcimentos 

complementares, excedentes às multas. 

 

§ 3º. Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. 

 

§ 4º. Os valores das multas serão descontados da garantia contratual prestada pela 

CONTRATADA. 

 

§ 5º. Caso a garantia contratual prestada pela CONTRATADA não seja suficiente 

para o adimplemento total das multas, a multa será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA. 

 

§ 6º. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem 

insuficientes para saldar os débitos decorrentes das multas, esta ficará obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comunicação oficial. 

 

§ 7º. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em 

dívida ativa e/ou cobrado judicialmente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 

17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro 

da cidade de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal com exclusão de qualquer 



outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 

alínea "d", da Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 

2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 

lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e 

CONTRATADA.  

 

Brasília, 28 de abril de 2014. 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 

Contratado 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome: __________________________ 

CI n°:  __________________________ 

CPF n°: _________________________ 

Nome: __________________________ 

CI n°:  __________________________ 

CPF n°: _________________________ 



ANEXO DO CONTRATO Nº 17/2014 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1. Contratação dos serviços de vigilância que deverá ser exercida por 01 posto do 

tipo segurança armada 24 (vinte e quatro) horas com monitoramento eletrônico de 

CFTV instalado na guarita, a serem executados no Conselho Federal de Medicina 

Veterinária - CFMV, localizado no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140 – CEP: 71205-060 

– Brasília-DF. 

 

 

2 – DAS DEFINIÇÕES 
 

2.1. Posto de Serviço é a unidade de medida da prestação de serviços, caracterizado pelo 

período durante o qual o posto deverá ser guarnecido por pessoas qualificadas para o 

desempenho das tarefas. 

 

2.2. Área Física é a unidade de medida, expressa em metros quadrados de área interna, 

externa, e outros, segundo as características de cada tipo de serviço.  

 

2.3. Planilha de Custos e Formação de Preços é o documento que deverá ser preenchido 

e apresentado pelas proponentes, contendo o detalhamento dos custos que compõem os 

preços, passando a fazer parte integrante do contrato, orientando as repactuações e 

adições ao contrato. 

 

2.4. Custo do Homem-Mês é o custo unitário total, inclusive encargos, insumos, 

benefícios e tributos, para cada categoria profissional, jornada de trabalho, tipo de 

serviço e para cada caso de incidência de adicionais, utilizado para a formação de 

preços. 

 

2.5. Salário Normativo é o salário estabelecido para categorias profissionais, pertinentes 

à execução do contrato, por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho. 

 

2.6. Insumos são os custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente 

utilizados na prestação dos serviços, bem como de benefícios oferecidos aos 

empregados (tais como vale-transporte, alimentação, seguros de vida e saúde, etc.). 

 

2.6.1. Somente será admitida a inclusão destes benefícios na composição dos 

custos, quando efetivamente oferecidos aos empregados. 

 



 

3 – DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES 
 

3.1. Espera-se serviços de alto padrão de qualidade, com ocorrência anual de sinistros 

igual a zero. 

 

3.2. O CFMV colocará à disposição da empresa a ser CONTRATADA sua estrutura 

física e móvel (mesa, cadeira, telefone, água potável, energia elétrica). 

 

3.3. Se como resultado da contratação de tais serviços que as dependências do CFMV 

estejam permanentemente sob vigilância, tanto de bens quanto de pessoas, de modo a 

evitar-se qualquer ocorrência de furto, roubo ou qualquer outro tipo de sinistro 

relacionado com a violência. 

 

3.4. O CFMV não disponibilizará nenhum empregado para atuar como vigilante, 

ficando a cargo da empresa o fornecimento total da mão-de-obra. Por outro lado, a 

distribuição de tarefas e o acompanhamento da execução dos serviços serão efetuados 

por dois empregados lotados no Departamento de Serviços Gerais do CFMV. 

 

3.5. Os controles ou registros de ocorrência e de presença de visitantes e dos próprios 

vigilantes deverão ser realizados pela empresa a ser CONTRATADA. Tais controles 

deverão ser disponibilizados aos supervisores do CFMV, sempre que for solicitado. 

 

3.6. Todas as instruções e reclamações serão transmitidas por escrito diretamente à 

CONTRATADA, salvo em casos de urgência, quando poderá fazê-lo por telefone ou 

ao próprio vigilante em serviço, tornando-a formal tão logo seja possível. 

 

3.7. O CFMV pagará à CONTRATADA, pelos serviços a ser contratados, preço 

mensal e irreajustável.  

 

 

4 – DOS POSTOS (DISTRIBUIÇÃO, TIPOS, JORNADA, QUANTIDADE, 

ESCALA E TURNOS) 
 

4.1. O Posto de Vigilância adotará a seguinte escala de trabalho: 

 

a) Posto de Vigilância Armada - 24 horas, com jornada de 12 x 36 h, de 

segunda-feira a domingo. 

 

4.2. Para o Posto de Vigilância, deverá ser apresentado pelas proponentes o respectivo 

Preço Mensal do Posto, calculado conforme a Planilha de Custos e Formação de Preços. 



 

 

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. A prestação dos serviços de vigilância, no Posto fixado pelo CFMV, envolve a 

alocação, pela CONTRATADA, de mão-de-obra capacitada para: 

 

5.1.1. Comunicar imediatamente o CFMV, bem como ao responsável pelo 

Posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

 

5.1.2. Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da 

Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pelo 

CFMV e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das 

atividades; 

 

5.1.3. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 

Posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do 

CFMV, bem como as que entender oportunas; 

 

5.1.4. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas; 

 

5.1.5. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o 

motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a 

estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo 

sempre os portões fechados; 

 

5.1.6. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o Posto, quando 

da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 

anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

 

5.1.7. Comunicar à área de segurança do CFMV, todo acontecimento entendido 

como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio do CFMV; 

 

5.1.8. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações do CFMV, facilitando, o melhor possível, a 

atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 

acontecimento; 

 

5.1.9. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o 



término de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando 

em documento próprio o nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e 

tarefa à executar; 

 

5.1.10. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao 

responsável pela instalação e à segurança do CFMV, no caso de desobediência; 

5.1.11. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 

imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 

instalações; 

 

5.1.12. Proibir a utilização das dependências do Posto para guarda de objetos 

estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

 

5.1.13. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida do 

CFMV verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e 

providências necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção 

da tranquilidade; 

 

5.1.14. Assumir diariamente o Posto, com vigilante(s) devidamente 

uniformizado(s), barbeado(s), cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal 

adequada; 

 

5.1.15. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se afastar(em) de seus 

afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas 

por terceiros não autorizados; 

 

5.1.16. Registrar e controlar, juntamente com o CFMV, diariamente, a 

frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto 

em que estiver prestando seus serviços; 

 

5.1.17. Exercer vigilância armada em toda a área externa do prédio, vias de 

acesso, garagem, pátios, com rondas de rotina e controle por meio do sistema de 

monitoramento disponibilizado pela Contratante; 

 

5.1.18. Abrir e fechar a(s) porta(s) e proceder a vistoria da(s) mesma(s) quanto 

ao ponto de vista de segurança, constatando a ausência de pessoas estranhas, 

abrindo ou fechando as portas e janelas, vitrôs, etc., ligando ou desligando 

chaves de circuitos elétricos e aparelhos em geral; 

 

5.1.19. Verificar sistematicamente se as chaves gerais, fusíveis, tomadas, etc., 

estão em perfeito funcionamento e adotar medidas tendentes a evitar incêndios 



ou a extingui-los; 

 

5.1.20. Proibir o acesso às demais dependências do CFMV de vendedores, 

promocionistas, agenciadores e correlatos, ou solicitadores de qualquer espécie, 

salvo com permissão escrita da autoridade do CFMV, ou quando se tratar de 

representantes de firmas que transacionam com o CFMV; 

 

5.1.21. Intervir prontamente, sempre que se verificarem quaisquer incidentes ou 

desentendimentos nas áreas sob vigilância, interna e externa nas filas de espera, 

nos setores de atendimento ao público, etc., durante ou fora do horário normal 

de expediente; 

 

5.1.22. Em caso de detecção de incêndio, deverão ser adotadas todas as 

providências, inclusive imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros mais 

próximo; 

 

5.1.23. Não permitir o uso de instrumentos, artefatos ou outros capazes de 

provocar poluição sonora e/ou visual nas dependências do CFMV, sem a prévia 

autorização do CFMV; 

 

5.1.24. Não permitir a fixação de panfletos, cartazes, recortes ou outros de 

divulgação escrita, nos murais, paredes, pilastras, vidraças, janelas, etc., sem a 

prévia autorização do CFMV. 

 

5.2. A programação dos serviços será feita periodicamente pelo CFMV e deverão ser 

cumpridos, pela CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de forma a 

garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em 

geral. 

 

 

6 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

6.1. Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de 

Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições 

devidamente habilitadas e reconhecidas. 

 

6.2. Utilizar-se exclusivamente de vigilantes habilitados para serviços de vigilância 

armada ostensiva, portadores de certificado de conclusão do curso de vigilante, 

devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, ou Órgão competente, na 

forma da Lei. 

 



6.3. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 

a mão-de-obra no respectivo Posto relacionado e nos horários fixados na escala de 

serviço elaborada pelo CFMV, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 

impeditivo ou que a impossibilite de assumir o Posto conforme o estabelecido. 

 

6.4. Informar ao CFMV, por escrito, imediatamente após a assinatura deste contrato, a 

relação nominal dos serviçais e demais prepostos utilizados na sua execução, contendo 

nome completo, carteira de identidade (número/órgão expedidor/data de expedição), 

carteira de saúde ou equivalente e endereço residencial, devendo as respectivas 

alterações ser imediatamente comunicada ao CFMV. 

 

6.5. Fiscalizar a execução dos serviços, de forma permanente, por um preposto 

formalmente credenciado, comprometendo-se a substituir o empregado que demonstrar 

atuação insatisfatória no desempenho de suas funções ou que, em razão de 

comportamento indevido, tenha a sua permanência em serviço considerada prejudicial 

ou inconveniente pelo CFMV, bem como daquele que se ausentar por motivo de 

atestado médico, férias, ou qualquer outro motivo, sem qualquer ônus adicional para o 

CFMV. 

 

6.6. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, no mínimo, 

conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no 

respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: 
 

 

1) Calça; 

2) Camisa de mangas compridas e curtas; 

3) Cinto de Nylon; 

4) Sapatos; 

5) Meias; 

6) Jaqueta de frio ou Japona; 

7) Capa de chuva; 

8) Crachá; 

9) Revólver calibre 38; 

10) Cinto com coldre e baleiro; 

11) Munição calibre 38; 

12) Livro de Ocorrência; 

13) Cassetete; 

14) Porta Cassetete; 

15) Apito; 

16) Cordão de Apito; 

17) Lanterna 3 pilhas; 

18) Pilha para lanterna. 



6.6.1. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes 

itens de uniforme e equipamentos a seus empregados. 

 

6.7. Apresentar ao CFMV a relação de armas e cópias autenticadas dos respectivos 

“Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão utilizadas pela mão-de-obra no Posto. 

 

6.8. Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 

implantação do Posto. 

 

6.9. Responsabilizar-se pela manutenção, guarda, utilização e distribuição das armas, 

munição e equipamentos utilizados nos serviços. 

 

6.10. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese 

alguma, o uso de munições recarregadas. 

 

6.11. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação do Posto, nos 

regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

 

6.12. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra 

oferecida para atuar nas instalações do CFMV. 

 

6.13. Efetuar a reposição da mão-de-obra no Posto, em caráter imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 

 

6.14. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 

eventuais acréscimos solicitados pelo CFMV, bem como impedir que a mão-de-obra 

que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou 

retorne às instalações da mesma. 

 

6.15. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 

 

6.16. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do CFMV, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

 

6.17. Relatar ao CFMV toda e qualquer irregularidade observada no Posto da instalação 

onde houver prestação dos serviços. 

 

6.18. inspecionar, obrigatoriamente, através de seus supervisores, o Posto no mínimo 01 

(uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno 7h/15h e noturno 15h/23h) 



alternados. 

 

6.19. Instruir e determinar a seus empregados que a arma deverá ser utilizada somente 

em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio do CFMV, 

após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 

 

6.20. Executar os serviços nos novos endereços, na hipótese de ocorrer mudanças de 

locais durante a vigência do contrato, desde que estes se localizem dentro da área de 

jurisdição do CFMV, em Brasília-DF. 

 

6.21. Proibir a retirada de qualquer volume ou objeto pertencente ao CFMV das suas 

dependências, sem que seu portador esteja munido de autorização de saída, fornecida 

pelo setor de origem, com assinatura da chefia da Seção, devidamente identificada com 

carimbo, contendo nome e função. Essa autorização deverá ser entregue no momento da 

retirada do material ou equipamento, ferramenta, etc, ao segurança, que examinará sua 

autenticidade e a entregará, de imediato, no mesmo dia ao Departamento de Serviços 

Gerais. 

 

6.22. Exigir, através do vigilante, a abertura de embrulhos ou volumes para conferência 

de seu conteúdo, retendo os que apresentarem qualquer irregularidade. 

 

6.23. Responsabilizar-se pelo desaparecimento de material, bens ou valores, por 

omissão ou negligência, ressarcindo os danos do CFMV ou de seus servidores, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão do Boletim de Ocorrência e notificação por 

escrito. Não sendo atendido o pedido ou sendo rejeitadas as justificativas da 

CONTRATADA, o valor do dano será apurado imediatamente da próxima fatura 

mensal, sendo que a reincidência do fato ensejará a rescisão unilateral, sem prejuízos 

das perdas e danos a serem cobrados da CONTRATADA. 

 

6.24. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados por seus empregados ou prepostos, a qualquer título às instalações, patrimônio 

e pessoal do CFMV, procedendo, imediatamente, o respectivo reembolso, em cada caso, 

bem como por quaisquer prejuízos sofridos pelo CFMV, em decorrência de furtos, 

roubos, depredações ou outros danos materiais, quando apurados que estes resultaram 

de inadimplemento pela CONTRATADA, ou seu pessoal, de qualquer disposições deste 

Contrato, devendo dentro de 48 (quarenta oito) horas após cada evento, tomar as 

providências necessárias ao ressarcimento dos prejuízos causados. 

 

6.25. Apresentar relatório mensal de ocorrências. 

 

6.26. Informar a seus empregados (Vigilantes e Preposto) que as ligações telefônicas 



efetuadas pelos mesmos somente poderão ser feitas em estrita relação com os serviços 

prestados. Nos casos em que forem detectadas ligações telefônicas indevidas ou não 

autorizadas pelo CFMV, fora do horário de expediente, as mesmas serão descontadas da 

fatura mensal. 

 

6.27. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento/pagamento pontual de 

todos os encargos legais, sejam eles fiscais, trabalhistas, previdenciários, de acidentes 

de trabalho ou indenizações de qualquer natureza devidas aos seus empregados, bem 

como impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços objeto deste contrato e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitado pelo CFMV, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão 

recolhidos pelo CFMV no ato do pagamento. 

 

6.28. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação do Posto, 24 (vinte 

e quatro) horas, diariamente e de forma contínua, sem interrupções, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

 

 

7 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, o CFMV reserva-se o direito de, não restringindo a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  

 

7.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 

7.1.2. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu 

serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

 

7.1.3. Manter os registros com o preenchimento mensal das fichas de inspeção 

dos vigilantes; 

 

7.1.4. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos, especialmente às simulações que deverão ser previamente 

comunicadas pela CONTRATADA; 

 



7.1.5. Confrontar os dados das obrigações e encargos sociais e trabalhistas (GPS 

e FGTS ou GFIP), quando do pagamento com a folha de pagamento do mês 

anterior ao constante da Nota Fiscal/Fatura; 

 

7.1.6. Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as 

pré-estabelecidas. 

 

 

8 – CARACTERÍSTICAS DO PESSOAL 
 

8.1. Os empregados (vigilantes e encarregados) deverão ser rigorosamente selecionados 

pela CONTRATADA, a qual ficará, para todos os efeitos legais e administrativos, 

responsável perante o CFMV e terceiros, pelos atos e omissões por eles praticados no 

desempenho de suas funções. Na seleção deverão ser observadas qualidades, tais como: 

polidez, discrição, aparência, sensibilidade para relacionar-se com servidores e público 

em geral. 

 


