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ANEXO IV 

 
MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO 

 
A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 
sediada na Rua Acadêmico Hélio Ramos, n° 336, Cidade Universitária, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 
11.735.586/0001-59, representada neste ato pelo Secretário Executivo, professor Mauricio Assuero Lima de 
Freitas, denominada simplesmente Fade-UFPE, considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994, e do Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, e demais normas legais aplicáveis, em 
face do resultado da Seleção Pública nº 001/2021 – Termo de Compromisso, RESOLVE registrar o menor 
preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário, a empresa......................, inscrita no CNPJ sob o nº 
............................., com sede na ........................, n°, Bairro, Cidade/UF, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) 
........................., RG n° ..............................., CPF nº ....................., mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto as contratações futuras e eventuais Prestação de 
Serviço de limpeza, conservação e higienização, visando a execução dos serviços constantes neste 
documento, nas dependências dos Convênios e Contratos administrados pela Fade-UFPE. 
1.2. A Fade-UFPE não se obriga a firmar contratações oriundas do Termo de Compromisso ou nos 
quantitativos estimados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para contratação do objeto, sendo 
assegurado ao beneficiário do Termo de Compromisso preferência em igualdade de condições, sem 
cabimento de recurso ou indenização. 
1.3. Os valores registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do Termo de Compromisso, contudo, poderá ser prorrogada atendendo as necessidades e de 
acordo com a legislação vigente. 
 
2. DA VINCULAÇÃO 
2.1. Este Termo de Compromisso, bem como os contratos dele advindos, está vinculado ao Instrumento 
Convocatório da Seleção Pública n° 001/2021, realizada pela Fade-UFPE, seus anexos, e à proposta do 
fornecedor detentor do menor preço. 
 
3. DO PREÇO E DA REVISÃO 
3.1. O preço unitário para execução do objeto de registro será o menor preço mensal inscrito neste Termo de 
Compromisso ofertado na Seleção Pública nº 001/2021, de acordo com a ordem de classificação, da 
respectiva proposta que integra este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
 
3.2. Ficam registradas as seguintes taxas administrativas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

1 

07 ASG’s 
Prestação de serviços de limpeza, conservação e 
higienização com disponibilização de mão de obra e 
fornecimento de materiais de limpeza e higienização, 
conforme materiais relacionados no subitem 3.2.1. (12 
meses) 

R$ ... R$ ... 

2 

01 Copeiro 
Prestação de serviços de Copa (COPEIRO) (12 meses) 
disponibilização de mão de obra e fornecimento de 
materiais de limpeza e higienização, conforme materiais 
relacionados no subitem 3.2.1. (12 meses) 

R$ ... R$ ... 

VALOR TOTAL DO LOTE = R$ ... 
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3.2.1. Lista de Materiais de limpeza e higienização a serem fornecidos pela empresa Contratada 
para execução do Item 1 do objeto: 
 

a) Relação de Materiais de Consumo, Equipamentos e Utensílios de limpeza a serem 
utilizados na prestação dos serviços  para o serviço de ASG: 

 
A CONTRATADA deverá fornecer todo o material de consumo, bem como os 
equipamentos e utensílios, todos de boa qualidade, necessários à prestação dos serviços, 
conforme abaixo:  
- Álcool líquido 46º 500ml;  
- Aplicador universal 500ml;  
- Aromatizante aerossol;  
- Aromatizante bouquet com 2L; 
- Aromatizante Doveman com 2L;  
- Aspirador de pó e água Wap GT profissional 230V, potência 1400w, amarelo e preto;  
- Balde espremedor com 1 cuba, 30 litros, amarelo; - Baldes plásticos 10 litros (02 
unidades);  
- Carrinho para transportar garrafões de água 20 litros;  
- Carro estação de limpeza; - Cloro líquido;  
- Conjunto Mop pó algodão 80cm completo; 
- Conjunto Mop úmido algodão completo;  
- Desentupidor de pia;  
- Desentupidor de vaso sanitário;  
- Desinfetante citrus concentrado 5L;  
- Desinfetante lavanda concentrado 5L;  
- Detergente alcalino blue blaze;  
- Detergente multiuso glass cleaner;  
- Detergente neutro century;  
- Detergente neutro líquido para louças 500ml;  
- Enceradeira industrial;  
- Escada alumínio com 5 degraus;  
- Escova para lavar vaso sanitário com suporte;  
- Escovinha de mão;  
- Espanador de pó;  
- Fibra branca para limpeza leve;  
- Fibra multiuso grafite;  
- Fibra roxa/vermelha;  
- Fibra verde para limpeza pesada;  
- Flanelas 100% algodão 30x50;  
- Inseticida sem cheiro;  
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- Limpa metais, polidor líquido para brilho em superfícies metálicas e cromadas;  
- Limpador vidros (limpa vidros);  
- Lustra móveis;  
- Luva de látex laranja;  
- Luvas de látex amarela;  
- Máscara de proteção contra poeira;  
- Óculos de proteção tipo Rio de Janeiro;  
- Pá coletora com tampa;  
- Pá plástica para lixo;  
- Paninho de limpeza;  
- Pano de chão branco;  
- Papel higiênico branco, folha dupla, sem perfume, macio e resistente – 1ª qualidade;  
- Papel toalhas branco, folha dupla ou tripla, 1ª qualidade;  
- Pastilha sanitária;  
- Placa sinalizadora – “cuidado em manutenção”;  
- Placa sinalizadora – “piso molhado”;  
- Polidor de metais;  
- Porta papel higiênico;  
- Porta papel toalha;  
- Porta sabonete líquido de parede;  
- Refil mop pó algodão 80cm; - Refil mop úmido algodão;  
- Removedor de ceras e impermeabilizantes;  
- Rodo borracha com cabo de alumínio 45cm;  
- Rodo especial para limpeza de vidros;  
- Rolo tecido não tecido (TNT) VD 300m x 0,30m (tipo multiuso);  
- Sabonete líquido concentrado 5L;  
- Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros na cor preto;  
- Saco para lixo com capacidade para 40 (quarenta) litros na cor preto; 
- Vaselina liquida;  
- Vassoura de nylon 30cm;  
- Vassoura de pelo;  
- Vassoura leque de piaçava; e  
- Tela desodorizadora para Mictório 
 
 

b) Relação de Materiais de Consumo, Equipamentos e Utensílios de limpeza a serem 
utilizados na prestação dos serviços  para o serviço de Copeira 

- Aplicador universal 500ml;  
- Balde espremedor com 1 cuba, 30 litros, amarelo;  
- Baldes plásticos 10 litros (02 unidades);  
- Cloro líquido;  
- Conjunto Mop pó algodão 80cm completo;  
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- Conjunto Mop úmido algodão completo;  
- Desentupidor de pia; 
 - Detergente neutro líquido para louças 500ml;  
- Escada alumínio com 5 degraus;  
- Flanelas 100% algodão 30x50;  
- Limpa metais, polidor líquido para brilho em superfícies metálicas e cromadas;  
- Limpador vidros (limpa vidros);  
- Lustra móveis;  
- Luva de látex laranja;  
- Luvas de látex amarela;  
- Máscara de proteção contra poeira;  
- Pá coletora com tampa;  
- Pá plástica para lixo;  
- Paninho de limpeza;  
- Pano de chão branco;  
- Papel toalhas branco, folha dupla ou tripla, 1ª qualidade;  
- Placa sinalizadora – “piso molhado”;  
- Polidor de metais;  
- Refil mop pó algodão 80cm;  
- Refil mop úmido algodão;  
- Removedor de ceras e impermeabilizantes; 
- Rodo borracha com cabo de alumínio 45cm;  
- Rolo tecido não tecido (TNT) VD 300m x 0,30m (tipo multiuso);  
- Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros na cor preto; 
 
 
 
3.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Termo de Compromisso. 
3.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador do Termo de 
Compromisso promover as necessárias negociações junto ao fornecedor beneficiário. 
3.5. A critério da Fade-UFPE poderá ser cancelado o Termo de Compromisso e instaurado novo processo de 
seleção para a execução do objeto deste instrumento, sem que caiba direito de recurso ou indenização. 

 
4. DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO 
4.1. O prazo de vigência do Termo de Compromisso registrado será de 12 (doze) meses e poderá ser 
prorrogado por iguais períodos, desde que a pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém 
vantajoso, nos termos do art. 29 e do art. 40 do decreto n° 8.241/2014. 
4.2. No que se refere aos acréscimos e supressões serão definidos por acordo entre as partes, desde que não 
ultrapasse 100% (cem por cento) dos objetos contratados. 
 
5. DOS USUÁRIOS DO TERMO DE COMPROMISSO 
5.1. Serão usuários do Termo de Compromisso os convênios e contratos administrados pela Fade-UFPE. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1. A critério da Fade-UFPE, obedecida à ordem de classificação, o fornecedor beneficiário, cujos preços 
tenham sido registrados na sessão pública da Seleção Pública n° 001/2021, será convocado para retirar a 
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Ordem de Serviço, que substituirá o Contrato, os serviços serão solicitados pelos Núcleos de Gestão de 
Projetos da Fade-UFPE. 
6.2. A formalização da contratação será precedida de consulta prévia a cadastros da Administração Pública 
com a finalidade de verificar se o fornecedor beneficiário está em situação regular, constituindo, a verificação 
de quaisquer pendências justo impedimento para a celebração das contratações, por culpa da empresa 
vencedora, ensejando a aplicação das penalidades previstas. 
6.3. A Fade-UFPE não está obrigada, durante o prazo de validade do Termo de Compromisso decorrente 
deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar processos específicos para 
os serviços pretendidos, ficando assegurada ao beneficiário do termo de compromisso a preferência de 
prestação de serviço em igualdade de condições. 
6.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do Termo de 
Compromisso quando a Fade-UFPE, após realizado novo processo de seleção específico, constatar que o 
preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor do termo em baixar 
o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida seleção. 
 
7. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços deverão atender a demanda periódica de limpeza, conservação e higienização de mobiliário, 
máquinas, equipamentos diversos e das dependências nos prédios dos projetos administrados pela Fade-
UFPE, conforme descritivo dos itens relacionados no item 3.2 do Termo de Referência, Anexo I, da Seleção 
Pública n° 001/2021. 
7.2. Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados de nos dias indicados na descrição dos 
itens do Lote Único, entre os horários das 06:00 às 19:00 horas, com a disponibilidade de serviço de plantão 
24h (vinte e quatro horas), por intermédio de linha telefônica, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
possibilitando a efetiva solução para eventuais problemas decorrentes da prestação dos serviços. 
7.3. Para os serviços prestados, a empresa Contratada deve incluir para sua execução o fornecimento de 
uniformes, bem como vale transporte, vale alimentação/refeição, plano de saúde, fardamento e EPIs para os 
seus funcionários, além dos materiais (exclusivo para o item 1 das especificações do objeto, conforme quadro 
do item 3.2 do Termo de Referência) e demais equipamentos necessários de propriedade da empresa 
Contratada. Os materiais utilizados na limpeza e higienização deverão ser os de menor impacto ambiental em 
relação aos seus similares. 
7.4. Os quantitativos informados no subitem 3.2.1 do Termo de Referência são estimados, podendo ocorrer 
oscilações de consumo durante o cumprimento do prazo contratual, assumindo a Contratada total 
responsabilidade de prever a correta quantidade a ser fornecida e a ser cobrada da Contratante, sempre que 
necessário à perfeita execução dos serviços. 
7.5. A descrição de marca de produto de limpeza e higienização destina-se apenas a referenciar aspectos de 
qualidade e produtividade já aprovados pelo setor responsável pelos serviços de limpeza dos projetos 
administrados pela Fade-UFPE a partir de testes de várias marcas utilizadas na execução dos serviços. Caso 
a Contratada apresente marca diferenciada, a Fade-UFPE irá aceitar, desde que mantidos os mesmos 
padrões de qualidade. 
7.6. Os serviços deverão ser planejados e executados visando a economia da manutenção e 
operacionalização das dependências dos projetos, na redução do consumo de energia e de água, bem como 
na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental, tais como, utilização de 
materiais que sejam reciclados, reutilizáveis e biodegradáveis. 
7.7. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local, para a 
execução e manutenção. 
7.8. A empresa Contratada deve adotar na retirada de resíduos, prática de desfazimento sustentável ou 
reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos devem ser, 
preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize 
material reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
7.9. A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando 
couber: 
a) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
b) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de 
serviços. 
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7.10. A empresa Contratada deverá substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como: 
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1. Compete à CONTRATADA: 
a) executar os serviços discriminados com profissionais especializados e manter o quadro de pessoal 
suficiente para não haver interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao 
serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a Fade-UFPE, 
sendo de exclusiva responsabilidade da empresa contratada as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços contratados. 
b) fornecer todos os materiais necessários para a execução dos serviços do Item 1 da especificação do objeto 
(item 3.2), devendo, na data de início de vigência do contrato, disponibilizar, de imediato, os materiais 
elencados no subitem 3.2.1, nas quantidades especificadas. 
c) empregar na execução dos serviços materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios novos e de boa 
qualidade, inofensivos à saúde e cuja aplicação não danifique o mobiliário. 
d) utilizar produtos químicos aprovados pelo órgão governamental competente e que não causem dano a 
pessoas ou animais domésticos ou a revestimentos, pisos, instalações, redes de água e esgoto. 
e) manter, no local de execução dos serviços, estoque mínimo e de segurança dos materiais relacionados no 
subitem 3.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do Instrumento Convocatório da Seleção Pública em epígrafe, 
observadas as técnicas de controle e armazenagem. 
f) apresentar na entrega dos materiais, relação detalhada com a descrição destes, quantidades, unidades de 
medida, valores unitários e totais. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e serão vistoriados e 
conferidos na entrega ou a qualquer momento, para aprovação do Fiscal do contrato. 
g) manter seu pessoal sempre uniformizado e identificando-os mediante crachás com fotografia recente e 
provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários à execução dos serviços. 
h) nomear um preposto, encarregado responsável pelos serviços, com ensino médio completo, que deverá 
ser apresentado no ato da assinatura do contrato e ou quando houver substituição ou promoção; com a 
missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações 
necessárias aos executantes dos serviços, de acordo com as normas pré-estabelecidas pela Contratante, 
cuidando para que esses mantenham permanente contato com a Fiscalização do contrato e adote as 
providências requeridas. 
i) arcar com eventuais prejuízos causados a Fade-UFPE ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou preposto obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser 
exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do serviço prestado durante a execução do objeto do 
contrato a ser celebrado. 
j) responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou venham 
incidir sobre a contratação, bem como despesas como fretes, encargos sociais e trabalhistas. 
k) atender às solicitações da Contratante no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da 
efetivação do pedido, que se dará através de e-mail ou fax enviado por funcionário devidamente habilitado e 
designado para este fim. 
l) prestar os serviços objeto desta seleção nos dias indicados para cada serviço requerido, entre o horário de 
06:00 às 19:00 horas e disponibilizar serviço de plantão 24h (vinte e quatro horas), por intermédio de linha 
telefônica, inclusive aos sábados, domingos e feriados, possibilitando a efetiva solução para eventuais 
problemas decorrentes da prestação dos serviços; 
m) garantir a continuidade dos serviços, procedendo à imediata substituição de profissionais eventualmente 
ausentes. 
n) fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço para verificar as 
condições em que o serviço está sendo prestado, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas 
ou irregularidades constatadas pela Contratante, refazendo os serviços considerados insatisfatórios, sem que 
caiba qualquer acréscimo no preço contratado na execução dos serviços. 
o) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços realizados e por seus ajustes sem quaisquer ônus 
adicionais para a Fade-UFPE e enquanto não houver sido definitivamente aceito, caso não se encontre dentro 
das especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório divirja do que foi proposto ou 
apresente defeitos e/ou vícios redibitórios. 
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p) responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas ligadas à prestação dos serviços em tela, tais 
como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos 
serviços objeto do contrato, bem como junto a seus fornecedores regulares. 
q) prover anualmente eventos de capacitação, reciclagem e treinamento dos profissionais executantes dos 
serviços empregados, sem ônus adicional a Contratante, mantendo-os sempre qualificados para o bom 
desempenho de suas atribuições. 
r) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem prévia e expressa anuência da 
Fade-UFPE. 
s) não caucionar ou utilizar o contrato a ser firmado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência da Fade-UFPE, sob pena de rescisão contratual. 
t) não poderá ser emitida nenhuma fatura/NF com valor acima do autorizado via ordem de serviço ou mesmo 
inclusão de serviços não autorizados na ordem de serviço. 
u) não vincular publicidade acerca dos serviços contratados sem que haja autorização expressa da 
Fade-UFPE. 
v) cumprir integralmente todos os encargos e obrigações trabalhistas fixados na legislação vigente, 
assim como em Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho ou Sentença Normativa. 
w) apresentar mensalmente a documentação necessária ao pagamento, sendo obrigatória a 
apresentação do recolhimento do FGTS de cada funcionário individualmente, discriminando o valor pago 
a cada um. 
y) fornecer seguro de vida em grupo aos seus empregados e seguro contra riscos de acidentes de 
trabalho nos termos da legislação vigente, responsabilizando-se, por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal. 
z) administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados, inclusive cuidando da disciplina e 
da apresentação pessoal dos empregados, registrando e controlando, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso ao 
controle de frequência. 
aa) comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada, bem como prestar os esclarecimentos 
solicitados. 
bb) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto. 
cc) colocar à disposição da Contratante, diariamente, o número de postos de serviço previsto neste 
contrato e, quando for o caso, a substituição para cobertura de eventuais faltas. 
dd) encaminhar à Contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão 
férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los. 
ee) cumprir tempestiva e integralmente as determinações da fiscalização do Contrato, prestando os 
serviços, se necessário e a critério da Fade-UFPE, em dias e horários distintos dos estabelecidos 
originalmente, desde que a Contratante comunique previamente à Contratada podendo, neste caso, 
haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e a prevista no dissídio da categoria 
envolvida. 
 
8.2. Compete à Fade-UFPE: 
a) prover condições que possibilitem o início da execução dos serviços, inclusive quanto ao fornecimento dos 
materiais (exclusivo para os itens 2, 3 e 4 da especificação do objeto, conforme quadro do subitem 3.2.), 
equipamentos e locais de instalação da equipe. 
b) solicitar ao preposto ou encarregado, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção 
ou adequação dos serviços prestados pela Contratada.   
c) instituir o acompanhamento efetivo e permanente da execução do contrato, através de indicação de gestor 
e de fiscal da execução, os quais deverão desenvolver todas as suas atribuições nos termos fixados neste 
Termo de Referência e/ou em regulamento interno. 
d) relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio do encarregado regularmente credenciado, bem 
como através de livro de ocorrências, e-mails, ofícios e outros meios documentados. 
e) efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento das formalidades legais e a 
averiguação mensal da entrega dos materiais. 
f) assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados e 
uniformizados e, sobretudo, em serviço, aos locais em que devam executar suas tarefas. 
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g) fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais 
informações que a empresa venha a solicitar para o desempenho dos serviços contratados. 
h) destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios. 
i) notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de qualquer irregularidade constatada, solicitando 
providências para a regularização das mesmas; 
j) pagar com pontualidade os valores ajustados mediante autorização pelos Núcleos de Gestão de Projetos da 
Fade-UFPE, as Notas Fiscais atestadas pelos solicitantes dos projetos, de acordo com o preço, os prazos e 
as condições estabelecidas neste Termo. 
k) optar pela contratação ou não dos serviços decorrentes do Termo de Compromisso ou dos valores 
estimados, ficando-lhes facultada a utilização de outros meios para a execução dos serviços, respeitada a 
legislação pertinente, sendo assegurado ao beneficiário do Termo de Compromisso preferência em igualdade 
de condições, sem que caiba recurso ou indenização. 
l) dar publicidade às contratações advindas do Termo de Compromisso e emitir as autorizações de serviço, as 
quais substituirão o contrato, nas conformidades da lei. 
m) manter arquivado junto ao processo administrativo toda a documentação referente ao mesmo. 
 
8.3. COMPETE AO ÓRGÃO REQUISITANTE  
a) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, dentro do prazo estabelecido no instrumento 
convocatório e nas Ordens de Serviço, efetuando a conformidade dos serviços; 
b) atestar as Notas Fiscais que estiverem em conformidade com os serviços entregues e executados, 
conforme estabelecido neste instrumento; 
c) notificar a Fade-UFPE qualquer irregularidade ocorrida na entrega/execução do objeto desta seleção. 
 
10. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
10.1. O preço registrado poderá ser cancelado automaticamente, por decurso do prazo de vigência, quando 
não restarem fornecedores ou ainda pela Fade-UFPE quando:  
a) A empresa detentora do melhor preço não formalizar o contrato decorrente do Termo de Compromisso e/ou 
não retirar a Ordem de Serviço no prazo estipulado ou descumprir exigências deste instrumento a que estiver 
vinculado, sem justificativa aceitável; 
b) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
c) Os preços registrados apresentarem-se superiores aos do mercado e não houver êxito na negociação; 
d) Houver razão de interesse público, devidamente motivado; 
e) A empresa que estiver impedida para contratar temporariamente com a Administração ou for declarado 
inidôneo para participar de processo de seleção ou contratar com a Administração Pública; 
f) por requerimento do detentor do Termo de Compromisso, mediante deferimento da Fade-UFPE frente à 
comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem como perdas e danos. 
10.2. O detentor do Termo de Compromisso reconhece os direitos da Fade-UFPE, em caso de rescisão 
administrativa, quando: 
a) executar o objeto em desacordo com as condições pactuadas; 
b) suspender no todo ou em parte a execução em caso fortuito ou de força maior devidamente justificado e 
aceito pela CONTRATANTE; 
c) Transferir, de qualquer modo, este registro, ou as obrigações dele decorrentes, no todo ou em parte, para 
outrem; 
d) ocorrerem razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Fade-UFPE e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o presente processo. 
 
11. DA FONTE DE RECURSOS 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Seleção Pública ocorrerão por conta dos 
recursos dos convênios e contratos administrados pela Fade-UFPE. 

 
12. DO FATURAMENTO 
12.1. A liberação da Nota Fiscal para pagamento não constituirá aceitação dos serviços quanto a sua 
adequada qualidade técnica ou atendimento às especificações contidas na nossa ordem de serviço. 
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12.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência, executados pela Contratada e aceitos pela Fade-UFPE, 
serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto. 
12.3. O pagamento dos valores ajustados será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da data de 
protocolo na Fade-UFPE da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato ou coordenador do 
projeto solicitante do serviço, juntamente com as comprovações exigidas. 
12.3.1. A nota fiscal deverá citar o convênio/contrato especificado na ordem de serviço, bem como os dados 
bancários da Contratada, não podendo ser agrupado mais de uma ordem em uma única Nota Fiscal de 
serviço. 
12.4. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória (RECEITA 
FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), devidamente atualizadas. 
12.5. A apresentação da Nota Fiscal da Contratada deverá trazer, anexos, os comprovantes de despesas 
inerentes aos recolhimentos do FGTS pertinentes ao pessoal. O não cumprimento deste dispositivo implicará 
em não pagamento da fatura. 
12.6. A Fade-UFPE reserva-se o direito de sobrestar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços não 
estiverem de acordo com o requisitado através de ordem de serviço ou se os comprovantes emitidos 
anexados à fatura não conferirem com os serviços utilizados. Havendo erro(s) ou incorreção (ões) na fatura 
e/ou Nota Fiscal, nas certidões ou regularidade fiscal, o prazo de pagamento começará a correr a partir das 
regularizações.Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito de multa, reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
12.7. Ocorrendo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para o 
mesmo, a contratada fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento 
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no 
pagamento serão calculados pela seguinte fórmula: 
EM = N x Vp x (I /365) 
Onde: 
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; 
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo 
pagamento; 
Vp = Valor da parcela em atraso; 
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100 
12.8. Nos preços estarão incluídas todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, com impostos, seguros, 
fretes, taxas e demais encargos atualizados que venham a serem cobrados. 
12.8.1. A CONTRATADA deverá apresentar o recolhimento do respectivo imposto de renda e comprovante de 
pagamento, correspondente ao serviço prestado, em DARF específico do imposto de renda retido na fonte no 
mês a ser recolhido, até o dia 20 do mês seguinte, estando condicionadas as liberações de pagamentos 
posteriores ao prazo indicado, a devida comprovação.  Afim da CONTRATANTE poder atender as obrigações 
legais, de responsabilidade solidária, proveniente a esse tipo de contratação e serviço prestado pela 
CONTRATADA. 
12.9. A Fade-UFPE nos termos da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e IN SRF n° 306, de 12 de abril 
de 2003, fará retenção, na fonte, de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para a 
Seguridade Social - COFINS, Contribuição para o PIS e imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.Sendo 
inaplicável a retenção, a CONTRATADA deverá fazer a comprovação. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento dos valores ajustados será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da data de 
protocolo na Fade-UFPE da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo coordenador do Projeto solicitante 
do serviço, juntamente com a comprovação exigida para Faturamento. 
13.2. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal obrigatória (Receita Federal, 
Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizadas. 
13.3. Considerando a possibilidade jurídica de eventuais prorrogações de prazo para execução dos serviços, 
devidamente justificado e deferido pela CONTRATANTE, inclusive por caso fortuito e força maior, a emissão 
da Nota Fiscal/Fatura de Serviço deverá ser realizada e enviada a Fade-UFPE impreterivelmente 15 (quinze) 
dias úteis antes do termo final da vigência do Projeto constante de cada Ordem de Serviço emitida pela Fade-
UFPE. 
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13.4. A Fade-UFPE não se responsabilizará por notas fiscais emitida em data posterior à vigência do convênio 
conforme subitem 12.3. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do Termo de 
Compromisso firmado estará sujeita às penalidades previstas abaixo, observando-se o direito ao contraditório 
e à ampla defesa. 
14.2. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da execução do Termo 
de Compromisso e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Termo de Referência, a Fade-
UFPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa na forma estabelecida na alínea “b”; 
III - suspensão temporária de participação em seleção pública e impedimento de contratar com a Fade-UFPE, 
por prazo de até 2 (dois) anos; 
14.2.1. As penalidades previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso 
II, facultada a defesa prévia da Contratada, com regular processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da notificação. 
14.2.2. Será aplicada multa à Contratada, sem prejuízo de indenizar a Fade-UFPE em perdas e danos, por: 
I – atraso na execução: 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor da execução realizada 
com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista no inciso “II”; 
II – descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
inadimplência referente aos itens constante da ordem de serviço; 
III – recusa injustificada em assinar o instrumento contratual ou documento equivalente dentro do prazo 
estabelecido ou der causa ao seu cancelamento: 10% (dez por cento ao mês) do valor total da proposta. 
14.2.3. O descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais 
de uma Ordem de Serviço ocasionará o cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de 
contratar com a Fade-UFPE pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
14.2.4. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada, esta sofrerá 
suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Contratante pelo prazo de 12 
(doze) meses. 
14.3. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 
da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
14.4. A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto 
judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 
 
15. DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados 
casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste 
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 8.958/94 e o Decreto 
n° 8.241/2014, e quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussões de litígios decorrentes do objeto desta 
especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 
16.2. A CONTRATANTE deverá fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 
cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e 
comunicar, por escrito, diretamente à CONTRATADA, todas e quaisquer irregularidades ocorridas a fim de 
que sejam tomadas as devidas providências. 
16.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
Termo de Compromisso em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes contratantes, na presença de 2 (duas) testemunhas. 
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Recife, ............. de ……………………… de .............. . 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE 
 
 
 

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 
 
 
 

 
 

Testemunha:                                                             Testemunha: 
CPF:                                                                             CPF: 

 
 


