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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

MATO GROSSO – SENAR-AR/MT E A 

EMPRESA COMPREST CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. 

 

CONTRATO que entre si celebram o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO – SENAR-AR/MT, entidade sem fins lucrativos, inscrito 

no CNPJ n° sob o nº 04.264.173/0001-78, com sede na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, s/n°, Quadra 1, 

setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. NORMANDO CORRAL, brasileiro, casado, 

Engenheiro Agrônomo, portador do RG nº 9.640.299 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 286.226.776-72, 

residente e domiciliado na Rua João do Prado Arantes nº 723-W, Bairro Parque das Mansões, Tangará da 

Serra/MT e a empresa COMPREST CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 29.541.628/0001-86, com sede na Rua Vinte e Cinco, nº 14, 

Quadra 42, Sala 01-A, CPA III, Setor 5, Cuiabá/MT – CEP 78.058-382, telefone(s): (65) 3056-1245 | 9.8466-

3629, e-mail: comprestconstr@gmail.com, neste ato representada pelo seu proprietário, o Sr. MARCOS 

RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 

1774477-6 SESP/MT e inscrito no CPF sob o nº 026.943.901-37, a seguir denominada CONTRATADA, 

considerando a homologação, objeto da Licitação de que trata o Pregão Presencial nº 034/2019/SENAR-

AR/MT – Processo n° 134.206/2019 – e o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR e suas 

alterações, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente Contrato mediante as Cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

1. Fazem parte do presente Contrato, independentemente de transcrição, todos os elementos que 

compõem o Processo de Licitação antes nominado, cujo teor considera-se conhecido e acatados pelas 

partes inclusive a proposta apresentada pela Contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO 

CENTRO DE TREINAMENTO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA DE SORRISO/MT, conforme especificações 

detalhadas na Planilha abaixo transcrita: 

LOTE ÚNICO 

Item Descritivo Unid. Postos Quant. Unitário Total 

1 

Limpeza, Conservação e Higienização - Diurno 

- 44 horas semanais - Segunda à Sábado e 

Feriados 

Mensal 2 24 R$ 6.376,52 R$ 76.518,24 

2 

Limpeza, Conservação e Higienização - Diurno 

- POR DEMANDA - 8 horas - Segunda à 

Sábado e Feriados 

Diária - 24 R$ 231,92 R$ 5.566,08 

mailto:comprestconstr@gmail.com
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3 
Jardinagem - Diurno - POR DEMANDA - 8 

horas - Segunda à Sábado e Feriados 
Diária - 60 R$ 195,26 R$ 11.715,60 

  R$ 93.799,92 

OBSERVAÇÕES: 

 O item 1, será para contratação imediata -  02 (dois) postos de segunda, sábado e feriados, 

contratação anual 12 (doze) meses, horários dos postos a combinar;     

 O item 2, será contratação sob demanda - diária de 8 horas, média provisionada 24 diárias, que 

poderá ser prestada de segunda a sábado e feriados, horário da diária a combinar; 

 O item 3, será contratação sob demanda - diária de 8 horas, média provisionada 60 diárias, que 

poderá ser prestada de segunda a sábado e feriados, horário da diária a combinar. 

4.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização será executada no Centro de 

Treinamento de Sorriso do SENAR AR/MT, sendo:  

4.1.1. Dois (02) postos/mensal, contratação imediata, sendo 8 (oito) horas/dia, de segunda a sexta-feira e 

4 (quatro) horas aos sábados, com carga horária semanal de 44 horas, inclusive nos considerados 

feriados, se necessário. 

4.1.1.1. O horário de expediente a ser cumprido pelos 02(dois) postos/mensal será escalonado pelo Fiscal 

do Contrato ao Preposto, via e-mail, sendo alterado a qualquer tempo de acordo com a necessidade dos 

serviços prestados no Centro de Treinamento; 

4.1.1.2. Os serviços de 4 (quatro) horas executados aos sábados pelos 2 (dois) postos/mensal, mediante a 

necessidade do SENAR, poderão ser em horários alternados, sendo:  

 Um (01) posto perfazendo 4 horas   no período matutino; 

 Um (01) posto perfazendo 4 horas no período vespertino; 

 Ambos no período matutino ou no período vespertino. 

4.1.2. Vinte e quatro (24) diárias, por demanda para os serviços de limpeza, conservação e higienização  

4.1.2.1. A solicitação da diária deverá ser efetuada por escrito, pelo fiscal do Centro de Treinamento, com 

antecedência mínima de dois (02) dias úteis.  

4.1.2.2. O serviço da diária poderá ser executado de segunda a sábado, inclusive feriados se solicitado, com 

carga horária de 8 (oito) horas/dia. 

4.2.  Da quantificação da área do prédio do Centro de Treinamento de Difusão Tecnológica de 

Sorriso/SENAR AR/MT: 

Locais Área Prédio (m²) 

Galpão de maquinas / sala de aulas/ oficina/ alojamentos/ refeitório/Área de descanso/ Saguão 1071,90 

Garagem de veículos ônibus e equipamentos 193,00 

Cobertura da passarela 104,00 

Auditórios banheiros/ coffee break/ recepção 484,91 

Área total de limpeza m2 1853,81 

4.3. Da especificação técnica dos serviços de limpeza, conservação e higienização do prédio, guarita, 

alojamento e estacionamento: 

4.3.1. Frequência da execução dos serviços 
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4.3.1.1. Diariamente: 

a) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, sempre que necessário; 

b) Lavar banheiros no início da manhã e início da tarde  

c) Aspirar o pó de tapetes, passadeiras e capachos; 

d) Limpar e desinfetar os banheiros com saneante domissanitário e coletar o respectivo lixo, no mínimo 

2 (duas) vezes por dia e sempre que se fizer necessário; 

e) Limpar áreas internas, arranjos e vasos de plantas, naturais, artificiais;  

f) Limpar com produto adequado as mesas e os assentos do refeitório, no mínimo 2 (duas) vezes por dia 

e sempre que se fizer necessário; 

g) Limpar mobiliários, utensílios, aparelhos telefônicos, computadores, impressoras, equipamentos de 

escritório, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como demais móveis existentes, inclusive 

aparelhos elétricos, extintores de incêndio e outros similares, utilizando espanador, flanela e produtos 

adequados; 

h) Limpar pias e eletrodomésticas da copa e do refeitório; 

i) Preparar e colocar no local indicado a garrafa termina com água, chá, café e nos horários indicados ou 

sempre que solicitado;  

j) Lavar pratos, talheres e demais utensílios de copa e cozinha logo após sua utilização, mantendo-os 

guardados e organizados em local adequado; 

k)  Recolher xícaras, copos, garrafas térmicas, jarras e demais utensílios, utilizados durante o expediente; 

l) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos da copa/refeitório, antes das refeições 

e após; 

m) Movimentar móveis quando necessário; 

n) Montar os layouts das salas e auditórios para eventos;  

o) Proceder à coleta seletiva do lixo, quando couber; 

p) Regar plantas naturais nas áreas cobertas do espaço a ser limpo; 

q) Remover manchas nos pisos, nas paredes divisórias, portas e vidros; 

r) Retirar o lixo das salas, banheiros, copa, refeitório e recepção pelo menos 2 (duas) vezes por dia e 

sempre que se fizer necessário; 

s) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral; 

t) Varrer e lavar quando necessário os pisos de cimento do pátio, retirando as folhas secas papeis e outros 

que estiverem espalhados; 

u) Retirar do gramado próximo ao prédio as folhas secas e outros que estiverem nele espalhados; 

v) Varrer, remover manchas, e lustrar os pisos, passar pano úmido e polir, escadarias e pisos de mármore 

ou granito, cerâmicos e emborrachados; 

w) Varrer todas as dependências do prédio e guarita; 

x) Executar os demais serviços considerados essenciais para manter um ambiente limpo e higienizado, 

não abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de uma frequência diária. 

4.3.1.2. Semanalmente: 

a) Lavar balcões e pisos vitrificados, de mármore ou granito, cerâmicos, emborrachados e outros com 

detergente, encerar e lustrar; 

b) Lavar com saneante domissanitário a copa e o refeitório; 

c) Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoção e contêineres utilizados na coleta de lixo;  

d) Varrer o estacionamento e área externa; 

e) Lavar áreas externas e internas com lavadora industrial de piso, utilizando discos abrasivos, escovas de 

lavagem de diversos tipos para o excelente nível de produtividade da limpeza; 

f) Limpar detalhadamente estofados, com produto apropriado para forrações de couro, tecidos ou 

plástico dos assentos e poltronas; 
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g) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e outros similares; 

h) Limpar estantes, armários, arquivos e atrás de móveis; 

i) Limpar forrações de couro ou de material sintético em assentos, cadeiras e poltronas; 

j) Limpar geladeira;  

k) Limpar portas, batentes, fórmicas, pisos, paredes, interruptores, portas de madeira e de vidro, divisórias 

de gesso e de vidro, mármores, materiais em inox e vidros em geral com o produto adequado caso a 

caso;     

l) Limpar os vidros nas fachadas envidraçadas na face interna e externa, aplicando produto ante 

embaçante, com equipamentos e acessórios adequados (Kit limpa vidros tipo Unger ou similar, com 

extensor telescópico etc.; 

m) Limpar quadros, placas, painéis, enfeites das mesas e prateleiras; 

n) Limpar os telefones com o produto adequado; 

o) Remover os tapetes para efetuar sua limpeza; 

p) Retirar manchas de pisos, paredes, divisórias, portas e vidros; 

q) Lavar os pisos existentes no estacionamento com enceradeira apropriada e produtos específicos para 

cada fim, retirando as manchas ocasionadas por óleo de veículos, água e outros e demais resíduos que 

não sejam retirados com vassoura; 

r) Executar os demais serviços considerados essenciais para um ambiente limpo e higienizado, não 

abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de uma frequência semanal. 

4.3.1.3. Mensalmente: 

a) Limpar forros, paredes e rodapés; 

b) Limpar livros e periódicos; 

c) Limpar persianas com produtos adequados; 

d) Limpar grades, basculantes e caixilhos; 

e) Polir letras de placas em metal; 

f) Realizar lavagem geral de todas as partes azulejadas (banheiros e outras dependências); 

g) Executar os demais serviços considerados essenciais para um ambiente limpo e higienizado, não 

abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de uma frequência mensal; 

h) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os implementos utilizados para a execução dos serviços 

prestados. 

4.3.2. O rol de tarefas e de periodicidade listado nos itens acima é apenas exemplificativo, podendo ser 

exigidas outras atividades não constantes nele, bem como uma frequência diferenciada daquela 

determinada, em razão de necessidade e de adequação dos serviços, para que estes atendam a contento 

a demanda existente. 

4.3.3. Os produtos a serem utilizados deverão ser de odor agradável e suave, e observar os cuidados de 

conservação de todos os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Centro de Treinamento de 

Difusão Tecnológica de Sorriso/SENAR AR/MT. 

4.4. Dos materiais e equipamentos: 

4.4.1. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos 

descritos nas tabelas abaixo, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

4.4.2. A solicitação/recebimento, conferência e controle dos materiais de limpeza e higienização para uso 

nas dependências do Centro de Treinamento de Difusão Tecnológica de Campo Novo do Parecis/SENAR 

AR/MT, serão executados pelo preposto. 

4.4.2.1. A desídia do preposto na condução do serviço, mediante verificação do Fiscal do Contrato, será 
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motivo de sanção e medidas cabíveis. 

4.4.3. Aqueles materiais previstos para entrega no início do contrato, como “dispenser”, deverão ser 

substituídos, em caso de necessidade, no decorrer da execução contratual. 

4.4.4. A Contratada deverá possuir para disponibilização todos os equipamentos necessários ao uso, tais 

como máquinas e enceradeiras para lavagem de pisos em geral, aspirador de pó, andaimes, escadas e 

outros necessários para a execução dos serviços de higienização, conservação e limpeza. 

4.5. Os materiais, equipamentos e EPI’S mínimos necessários à correta prestação dos serviços de 

limpeza, conservação e higienização, deverão ser de primeira qualidade: 

Materiais - Serviço de  limpeza, conservação e higienização 

Item Descrição 

1 Água sanitária  

2 Álcool , de 1ª qualidade, 92° a 93° 

3 Álcool 70% gel 1ª qualidade em frasco 

4 Balde plástico preto com capacidade p/12 litros 

5 Desinfetante para banheiros  

6 Desodorizador de ambiente, fragrância suave, 440 ml 

7 Detergente líquido neutro  para louça e uso em geral 

8 Disco amarelo e branco para lavar piso 

9 Dispenser para álcool gel, absorvente, toalhas ,sabonete e para protetor de vaso sanitário 

10 Escova de mão 

11 Espanador  

12 Esponja de fibra com dupla face 

13 Esponja  de aço    

14 Fibra de limpeza pesada 102 x 260 pacote 5 unidades 

15 Flanela para tirar o pó 

16 Lã de aço, pacote com 4 unidades 

17 Limpador ácido para limpeza de vaso sanitário 

18 Limpa vidros concentrado 

19 Lustra Móvel  

20 
Luvas multiuso, para limpeza doméstica, em látex, flexível e resistente, com bordas ajustadas para 

aumentar a proteção e evitar a entrada de água. 

21 Pá de lixo, em plástico, com cabo longo 

22 Pano de chão de saco alvejado especial 40x70, para limpeza de piso - cor branca 

23 Pano de prato 

24 Papel  higiênico, rolão, folha dupla 

25 Papel toalha interfoliado branco extra luxo, fardo c/ 2.000 folhas 

26 Pedra  ou Pastilha sanitária  

27 Placas sinalizadoras "Piso Molhado" 

28 Polidor de metal  

29 Protetor descartável para assento sanitário 

30 Rodo com 2 borrachas - 40cm de largura, com cabo 

31 Rodo com 2 borrachas - 60cm de largura, com cabo 

32 Sabão em barra  

33 Sabão em pó, pacote com 1 Kg  

34 Sabonete líquido de odor agradável, com Ph neutro, concentrado. 

35 Saco para absorvente  

36 Saco para aspirador 

37 Saco para lixo de 200 litros cada fardo com 100 unidades, cor preta 

38 Saco para lixo de 100 litros cada fardo com 100 unidades, cor preta 
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39 Saco para lixo de 40 litros,  cada fardo com 100 unidades, cor preta 

40 Saco para lixo, de 20 litros, fardo com 100 unidades, várias cores 

41 Vassoura de gari 

42 Vassoura de pelo com 40 cm de largura, com cabo 

43 Vassoura de pelo com 60 cm de largura, com cabo 

44 Vassoura de piaçava, com cabo 

45 Vassoura de teto vasculha 

46 Vassoura Nylon 

47 Vassourinha para limpar vaso sanitário 

 

Equipamentos - Serviço de  limpeza, conservação e higienização 

Item Descrição 

1 Aspirador de pó e água, tipo industrial. 

2 Cabo Telescópio, ajustável, com  10 m, com encaixe para mangueira 

3 Dosador de produtos que precisam de diluição (*) 

4 Enceradeira industrial para lavagem, com escova de 400 mm 

5 Escada com 10 (dez) degraus 

6 Kit completo para limpeza de vidros  

7 Mangueira de “1 polegada de " 100 m de 1ª qualidade  para lavagem de piso  

8 Mangueira  de "1 polegada de"  50 m   de 1ª qualidade  para lavagem de piso  

9 Máquina de limpeza de alta pressão - Karcher ou similar 

 

EPI - Serviço de  limpeza, conservação e higienização 

Item Descrição 

1 Avental térmico impermeabilizante  

2 Luva de vaqueta mista e de látex 

3 Cinta coluna postural 

4 Botas ou sapato plástico antiderrapante 

4.5.1. Todos os materiais de consumo necessários para a execução dos serviços durante o mês, deverão 

ser de 1ª (primeira) qualidade do mercado nacional, e entregues quinzenalmente no quantitativo necessário 

à correta execução dos serviços, no depósito da contratante, de acordo com a relação de materiais 

formulada pelo Preposto e apresentada previamente ao fiscal do contrato, que dará a devida anuência à 

mesma.  

4.5.1.1. O prazo máximo de entrega dos materiais será de 03 (três) dias úteis após a solicitação efetuada 

pelo Preposto. A formalização do aceite do fiscal poderá ser feita por assinatura no ato da entrega ou por 

e-mail, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento por parte do Preposto. 

4.5.3. A relação constante destes itens não é exaustiva e apresenta, tão somente, uma estimativa do 

quantitativo de materiais, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os 

materiais, incluindo o emprego de outros não previstos, nas quantidades necessárias à perfeita execução 

dos serviços.  

4.6. Das Especificações dos Serviços de Jardinagem, por demanda: 

4.6.1. A Prestação de serviço de jardinagem será executada no Centro de Treinamento de Campo Novo do 

Parecis do SENAR AR/MT. 

4.6.1.1. Serão sessenta (60) diárias, por demanda, para os serviços de Jardinagem.  

4.6.1.2. A solicitação da diária deverá ser efetuada por escrito, pelo fiscal do Centro de Treinamento, com 

antecedência mínima de três (03) dias úteis. 
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4.6.1.3. O serviço por diária deverá ser executado de segunda a sábado, inclusive feriados se solicitado, 

com carga horária de 8 horas/dia. 

4.6.2. Da quantificação da área de gramados e canteiros: 

QUANTIFICAÇÃO ÁREA DE CANTEIROS 

ÁREA TOTAL           9.434,68 m² 

4.6.3. Da especificação técnica dos serviços de Jardinagem: 

a) Controle e retirada de ervas daninhas e folhas velhas ou danificadas; 

b)  Controle fitossanitário das áreas ajardinadas; 

c) Corte e nivelamento do gramado, com equipamento próprio; 

d) Descompactação do solo, onde e quando se fizer necessário; 

e) Desenvolver as tarefas relativas à jardinagem solicitadas pelo fiscal do contrato;  

f) Efetuar a composição e manutenção dos vasos com plantas ornamentais, sempre que solicitado; 

g) Efetuar a limpeza da área verde, retirando todo o lixo e entulho ali encontrado; 

h) Irrigação e manutenção do gramado/jardim; 

i) Poda sazonal de arbustos e galhos de árvores, sempre que necessário; 

j) Rastelar e recolher folhas caducas do gramado; 

k) Retirar toda a terra e outras sobras dos jardins, porventura, deixadas nos gramados e calçadas,quando 

da execução dos serviços e efetuar a varrição posterior; 

l) Roçar o mato, quando necessário, e dar destinação adequada às aparas produzidas; 

4.6.4. Dos equipamentos de jardinagem (EPI de jardinagem): 

EPI - SERVIÇO DE JARDINAGEM 

Item Descrição 

1 Máscara de proteção respiratória c/filtro de carvão ativado para uso com produtos químicos 

2 Máscara descartável p/poeiras e névoas tóxicas. 

3 Óculos de proteção lente incolor em policarbonato, anti-embassante e anti-risco. 

4 Protetor auricular tipo plug em silicone. 

5 Capa chuva em PVC c/forro cor amarela ou preta tam. "G" com mangas e capuz. 

6 Luva raspa couro cano curto c/reforço 

7 Boné apropriado para jardim com abas na lateral 

8 Protetor solar   

9 Luva PVC sem forro  com 46 cm 

10 Bota PVC c/forro cor preta c/solado especial cor amarelo ou branca 

11 Cinta postural para coluna lombar 

4.6.5. Os serviços de jardinagem compreendem além da manutenção de jardins, do gramado, vasos, plantas 

naturais e as de natureza ornamentais, o fornecimento de todas as ferramentas, utensílios e insumos 

adequados à execução dos serviços; 

4.6.5.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens nas quantidades 

necessárias à perfeita execução dos serviços demandados 

4.6.5.2. A CONTRATANTE deverá determinar a área e o horário da prestação dos serviços quando da 

solicitação. 

4.6.5.3. Todos os funcionários da CONTRATADA que estiverem executando os serviços, deverão estar 

devidamente identificados e trajando uniformes da mesma. 
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4.7. Do Fornecimento de Uniformes (Itens 01 e 02): 

4.7.1. A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados se apresentem no   Centro 

de Treinamento de Difusão Tecnológica de Campo Novo do Parecis/SENAR AR/MT trajando uniformes 

fornecidos a expensas da própria empresa,  

4.7.2. Para o Item 01, a CONTRATADA deverá entregar aos funcionários, no mínimo, dois conjuntos de 

uniforme, que deverão ser trocados a cada 6 (seis) meses; 

4.7.3. Os funcionários deverão sempre estar uniformizados, desde o primeiro dia da execução dos serviços;  

4.7.4. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão 

ser substituídos; 

4.7.5. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao 

modelo, desde que previamente aceitas pela Administração; 

4.7.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia 

deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 

4.7.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 

4.7.8. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.  

4.7.9. Não será permitida a presença de funcionários da CONTRATADA em área do Centro de Treinamento 

de Campo Novo, sem uniforme. 

4.7.10. Não será permitida a presença de funcionários da CONTRATADA em área do Centro de 

Treinamento de Campo Novo, que não seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário 

de trabalho. 

4.8. Do Preposto: 

4.8.1.  A CONTRATADA deverá manter PREPOSTO junto ao Centro de Treinamento, aceito pelo respectivo 

Fiscal da CONTRATANTE, que durante o período de vigência do contrato, irá representá-la 

administrativamente. 

4.8.2. A CONTRATADA deverá alocar profissional especializado para o desenvolvimento dos trabalhos 

de Preposto.  A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição do Preposto, desde que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;  

4.8.3. O Preposto deverá ser indicado mediante declaração constando nome completo, nº do CPF, cópia 

do documento de identidade, cópia da carteira profissional e número da linha do celular corporativo;  

4.8.4. O Preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pelo fiscal do Centro de Treinamento de Campo 

Novo do Parecis do SENAR-AR/MT, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, para Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 

principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 

pertinentes à implantação de postos de trabalho e execução do contrato relativos à sua competência. 

4.8.5. O Preposto, terá as seguintes responsabilidades, junto ao Centro de Treinamento, estando no 

mínimo 03 (três) vezes por semana, em contato com o FISCAL da Contratante para as providencias 

necessárias à execução do bom andamento da prestação dos serviços, tais como: 

a) Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

b) Aplicar o Procedimento Operacional Padrão disponibilizado pela CONTRATADA de acordo com a 

anuência do CONTRATANTE; 



 

 

P
á
g

in
a
9
 

c) Vistoriar os serviços, verificando se estão sendo executados de acordo com o perfil solicitado pelo 

CONTRATANTE; 

d) Solicitar todos os materiais necessários para a execução dos serviços; 

e) Verificar se o material de limpeza está sendo suficiente e na quantidade necessária para a prestação 

dos serviços; 

f) Se os EPIS necessários as execuções dos serviços, estão disponibilizados; 

g) Se os funcionários estão devidamente uniformizados; 

h) Comunicar (via e-mail e/ou ligação) à CONTRATADA da necessidade de substituição de funcionário, 

em caso de eventual ausência, que deverá ser realizada em no máximo 2 (duas) horas;   

i) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos funcionários a disposição da CONTRATANTE, deveres 

e direitos. Exemplos: disciplina, o uso de uniforme, execução dos serviços, presença e ausências dos 

funcionários, registro de ponto, reposição de funcionário por falta, salário de funcionário esta 

corretamente pago bem como todos os seus benefícios citados na Convenção Coletiva e CLT foram 

recebidos. 

4.8.6. A CONTRATADA orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do Fiscal, 

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

4.8.7. Os serviços deverão ser executados no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, 

situado na Rodovia BR 163, Km 726, S/Nº, Zona Rural. CEP: 78890-000, Sorriso/MT. 

Parágrafo Primeiro – Ao assinar o presente termo, a Contratada obriga-se a fornecer os serviços 

contratados, conforme detalhamento supracitado, com as demais cláusulas constantes deste instrumento 

contratual, com as exigências e obrigações contidas Pregão Presencial nº 034/2019/SENAR-AR/MT e seus 

anexos, bem como, às obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, a qual, 

independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas oriundas deste Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao 

SENAR-AR/MT, a saber: 

Fonte de Recurso Dotação Orçamentária Centro de Custo 

1.210.39.00 
8729-3 – FPR (OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES) 

01.02.01.01.063 – CENTRO DE TREINAMENTO 

– SORRISO 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

1. O CONTRATANTE se obriga a: 

1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 

pagamentos de acordo com o estabelecido. 

1.2. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução da contratação e do fornecimento. 

1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da contratação. 

1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade. 

1.5. Acompanhar a execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua 
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execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento. 

1.6. Fiscalizar a execução do Contrato por representantes devidamente designados para esse fim, o que 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao SENAR-

AR/MT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação. 

2. CONTRATADA se obriga a: 

2.1. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da convocação formal; 

2.2. Assinar o contrato ou instrumento equivalente com o SENAR-AR/MT no prazo não superior a 10 (dez) 

dias, contados do recebimento da convocação oficial;  

2.3. Retirar a Ordem de Fornecimento específica em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da 

convocação oficial; 

2.4. Disponibilizar nos locais solicitados, os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE 

e na proposta de preços apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a 

atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 

2.6. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento dos serviços, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento; 

2.7. Aceitar os acréscimos que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre 

as partes; 

2.8. Zelar e proteger os recursos físicos ou de informação de propriedade do CONTRATANTE; 

2.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do serviço, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

2.10. Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 

de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes; 

2.11. Será vedada a subcontratação do objeto da licitação; 

2.12. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

2.13. Manter em dias a regularidade documental, em especial a regularidade fiscal, para fins de 

recebimento. 

CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO 

1. As partes obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, pormenores, 

informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos 

pertencentes à outra parte de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado 

em razão deste Contrato, sendo eles de interesse das partes ou de terceiros, não podendo nenhuma delas 

sob qualquer pretexto divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos 
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a esta contratação. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA declara que não utilizará, por qualquer meio, salvo mediante 

autorização por escrito do CONTRATANTE, documentos, materiais, pormenores, especificações técnicas 

e/ou comerciais, inovações técnicas, dados ou qualquer outro tipo de informações obtidas através deste 

Instrumento para propósitos diversos do ora contratado pelo presente. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 

esse prazo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, por períodos iguais e sucessivos, nos termos 

do art. 26, Parágrafo Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR 

1. O valor global para a execução do presente contrato é de R$ 93.799,92 (noventa e três mil setecentos 

noventa e nove Reais e noventa e dois centavos), considerando os quantitativos e os valores unitários, 

conforme planilha demonstrativa constante na Cláusula Segunda deste termo.   

Parágrafo Primeiro – Estão inclusos nos valores supracitados todos os impostos, bem como, encargos e 

despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

1. O preço referido constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita 

execução do objeto deste Instrumento e não sofrerão quaisquer reajustes ou realinhamento por período 

inferior a 12 (doze) meses. Após esse período, será admitida a repactuação dos preços do contrato. 

2. Os preços unitários – bases correspondem aos mesmos da Proposta. 

Parágrafo Primeiro - Para efeito de início do fornecimento, os preços ofertados não serão objeto de 

qualquer atualização financeira entre a data de apresentação da proposta e a data de assinatura do 

Contrato. 

Parágrafo Segundo - Será facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer os acréscimos nas quantidades 

inicialmente previstas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, sempre que 

legalmente exigível ou cabível, com o objetivo de se proceder às adequações necessárias, respeitadas as 

imposições contidas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, subsidiado por lei específica. 

Parágrafo Terceiro - Os preços dos insumos e materiais serão reajustados de acordo com a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE; 

Parágrafo Quarto - Os preços da mão de obra serão repactuados em decorrência de alterações nas 

Convenções ou Acordos Coletivos, ou na legislação trabalhista e previdenciária. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado mediante a mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

dos serviços efetivamente efetuados, obrigatoriamente, acompanhada dos documentos constantes do 

Anexo I, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, devidamente atestada pelo setor competente 

desta entidade, para que o pagamento ocorra nos dias 15 ou 30 de cada mês (conforme calendário de 

pagamentos da CONTRATANTE). 

2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATADA, ficando 

estabelecido que a mesma se constituirá, para o SENAR-AR/MT, em documento hábil, comprobatório da 

quitação das suas obrigações; 
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3. A CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, os dados bancários para depósito, 

bem como a referência à presente licitação; 

4. Havendo identificação na Nota Fiscal de cobrança indevida ou apresentação de incorreções, será 

devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, a contagem do prazo para pagamento 

será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida e atestada pelo 

CONTRATANTE; 

5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações 

em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência contratual, inclusive; 

6. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução dos serviços, ainda que 

requerido pela interessada; 

7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação do serviço 

prestado, apresentarem algum vício ou defeito ou não estiverem de acordo com o presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro – Sobre o valor do Contrato será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre 

a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade Social – COFINS e a 

contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Lei n° 9.718, 

de 27 de novembro de 1998, Instrução Normativa da SRF n° 480 de 15 de dezembro de 2004, Lei 

Complementar n° 116/03 e Lei do Município onde será prestado o serviço (ISS). 

Parágrafo Segundo – As empresas optantes pelo SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e contribuições de Microempresas de Pequeno Porte, não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima 

citados, (exceto o ISS), conforme o disposto no inciso XI do art. 3° da Instrução Normativa n° 480 de 

15/12/2004, devendo apresentar, para fins de comprovação de condição de optante, cópia do Termo de 

Opção e a declaração de que trata o artigo 4° da referida Instrução Normativa SRF n° 480/2003, em duas 

vias, assinadas pelo representante legal. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a 

atualização da Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e do Certificado de Regularidade 

Fiscal - CRF de situação junto ao FGTS, emitida pela Caixa Econômica, sob pena de violação ao disposto no 

§ 3° da Constituição Federal. 

Parágrafo Quarto – Fica assegurado ao CONTRATANTE, o direito de deduzir do pagamento devido à 

CONTRATADA, as importâncias correspondentes a multas, faltas, ou débitos a que, por ventura, tiver dado 

causa. 

Parágrafo Quinto – Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada 

pelo setor competente, o valor devido pelo CONTRATANTE será atualizado financeiramente, até a data do 

efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA/IBGE, pro rata die.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

1. Se a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos 

legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, 

responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades e sanções pertinentes à 

matéria, garantida a prévia defesa. 

2. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou parcialmente, ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 

2.1 Advertência; 

2.2 Multa por mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia injustificado 
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na execução do objeto da licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, e transcorrido esse prazo, fica 

caracterizada a inadimplência, sendo aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

nos casos de recusa injusta da CONTRATADA em cumprir, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, 

sem prejuízo das outras sanções; 

2.3 Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, por 

prazo de 02 (dois) anos. 

3. A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o Contrato e receber a Ordem de Fornecimento, no 

prazo de 10 (dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, qual seja, multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do contrato. 

4. Se a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, além de ser 

declarado impedido de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente descontada da garantia 

contratual depositada no início do contrato e das faturas a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-

lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 

multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão 

competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAR-AR/MT proceder à 

cobrança judicial da multa. 

6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente 

justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE. 

7. Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato. 

8. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 

ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao CONTRATANTE. 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, nos casos elencados no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

2. A rescisão do Contrato, unilateralmente pelo CONTRATANTE, com base no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções de acordo com 

as leis vigentes e o Edital do Pregão Presencial n° 034/2019/SENAR-AR/MT: 

2.1. Responsabilidade por prejuízos causados ao Contratante; 

2.2. Outras consequências previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1. Este Contrato é regido pelas cláusulas aqui estabelecidas, bem como pelas disposições do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SENAR e suas alterações, e ainda pelos princípios do Direito Público e, 

supletivamente, pelas disposições do Direito Privado aplicável. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo disposição em contrário nas situações tratadas 

neste instrumento, no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR e em outras disposições legais 

pertinentes, realizar, via Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

1. A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do CONTRATANTE ou sua 

qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisão do presente Contrato 

Parágrafo Único – A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome do CONTRATANTE à 

imprensa em geral sobre qualquer assunto relativos às atividades deste, bem como a sua atividade 

profissional, sob pena imediata da rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS 

1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos 

comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se 

buscará mediante acordo interpartes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Este Contrato constitui o único documento que regula os direitos e obrigações das partes com relação 

aos serviços avençados, ficando expressamente cancelado e revogado, todo e qualquer entendimento ou 

ajuste porventura existente que não seja implicitamente consignado neste instrumento 

Parágrafo Primeiro - A Administração do CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as 

questões alusivas a incidentes que se fundamentarem em motivos de caso fortuito ou de força maior. 

Parágrafo Segundo - Para os casos previstos no caput desta cláusula, o CONTRATANTE poderá atribuir a 

uma Comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos 

que se fundamentem naqueles motivos. 

Parágrafo Terceiro - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo 

profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do 

CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão somente ao interesse público, não seja interpretado 

como regra contratual. 

Parágrafo Quarto - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do 

presente Contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer 

alteração em seu endereço ou telefone. 

Parágrafo Quinto - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma 

das cláusulas ou condições estatuídas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras. 

Parágrafo Sexto - Serão admitidos, no decorrer da execução do presente Contrato, os recursos cabíveis 

previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, subsidiado pela legislação pertinente e 

pelos princípios legais de direito. 

Parágrafo Sétimo - Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 

do vencimento. 

Parágrafo Oitavo - Fica ressalvada a possibilidade de ocorrer alterações nas condições contratadas em 

função de medidas econômicas decretadas pelo Governo Federal, bem como a alteração na quantidade, 

acréscimos ou supressões, conforme determina o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, e as 

leis vigentes. 
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Parágrafo Nono - Fica vinculado este Contrato à proposta e ao processo de licitação que autorizou a sua 

celebração. 

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumida e manter todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Pregão Presencial n° 034/2019/SENAR-AR/MT. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, para dirimirem 

quaisquer dúvidas oriundas deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes, para os devidos fins e efeitos de direito. 

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2019 

 
NORMANDO CORRAL 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/MT 

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS 

Comprest Construtora e Prestadora de Serviços Eireli 

Contratada 

 
NEISA MONTEIRO CARDOSO 

Equipe de Apoio Administrativo/Coordenadora 

SENAR-AR/MT 

ÂNGELA MARIA NASCIMENTO TRECINO 

Gerente Administrativo 

SENAR-AR/MT 

 
WLADEMIRO SILVANO PEREIRA NETO 

Equipe de Inteligência Operacional/Coordenador 

SENAR-AR/MT 

CARLOS AUGUSTO ZANATA 

Gerente Técnico 

SENAR-AR/MT 

 
Testemunhas:     

 
1°:_________________________________ 

Nome: 

RG: 

2°:_______________________________________ 

Nome: 

RG: 
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MODELO DE CHECK LIST  

 DOCUMENTOS  PARA FISCALIZAÇÃO  DO  CONTRATO APRESENTADOS PELO CONTRATADO 

It
e
m

 

Documento 

Início     

do 

Contrato M
e
n

sa
l 

A
n

u
a
l 

Periódico 

1 Nota Fiscal_________ referente_______de 20.....   sim     

2 
Cópia dos holerites assinada pelo funcionário 

terceirizado com comprovantes de pagamento  
  sim     

3 
Cartão ponto ou folha de ponto referente ao período  

(dia/mês/ano  à dia/mês/ano)    
  sim     

4 
Vale transporte referente ao período (dia/mês/ano  à 

dia/mês/ano)  
  sim     

5 
Vale alimentação referente ao período (dia/mês/ano  à 

dia/mês/ano)  
  sim     

6 
Comprovante de Forma de pagamento do Vale 

Transporte 
  sim     

7 Lista de funcionários ativos referente ao mês/ano   sim     

8 
Guia de Recolhimento do FGTS e comprovante de 

pagamento 
  sim     

9 
Guia de Recolhimento do INSS e comprovante de 

pagamento 
  sim     

10 

GFIP/SEFIP (Relação de Empregados-RE, Relação 

Tomadores, Protocolo de Envio de Arquivo e 

Comprovante de Declaração à Previdência) 

  sim     

11 
 Extrato de conta do fundo de garantia do FGTS por 

funcionário 
  sim     

12 Certidão de Regularidade do FGTS   sim     

13 

Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos 

federais e a dívida ativa da união do ministério público 

da fazenda (INSS) 

  sim     

14 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista   sim     

15 
Certidão Negativa de Débitos Gerais (Prefeitura 

Municipal) 
  sim     

16 
Certidão Negativa de Débitos e outras irregularidades 

fiscais (SEFAZ) 
  sim     

17 CTPS sim     Contratação novo funcionário 

18 Convenção Coletiva/Acordo/Sentença Normativa     sim   

19 Carta de Apresentação  sim       

20 Contrato de Trabalho  sim       

21 
Documentos Pessoais (RG, CPF, Titulo Eleitor, Certidão 

de nascimento em caso de dependentes) 
sim       

22 Aviso de férias       
30 dias antes do início das 

férias. 

23 Aviso Prévio       Quando da Rescisão 

24 ASO Admissional sim     Contratação novo funcionário 
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25 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-

CAGED 
      

Quando houver Admissão, 

Demissão/Alteração 

26 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS       

 Em regra, até o mês de Março, 

conforme Decreto que estipula 

prazo de entrega anualmente 

27 

Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF e 

comprovante de pagamento, Comunicação de Dispensa 

(Ministério do Trabalho e Emprego)Folha da Chave para 

sacar FGTS 

      Quando da Rescisão 

28 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho 

homologado e comprovante de pagamento da rescisão  
      Quando da Rescisão 

29 Décimo Terceiro Salário       

1ª parcela paga entre fevereiro 

e novembro e a 2ª parcela é 

paga até 20 de dezembro 

30 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional -

PCMSO 
sim     Renovação anual 

31 Registro dos Empregados sim     Contratação novo funcionário 

32 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA sim     Renovação anual 

33 Antecedentes Criminais sim       

 


