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ANEXO IV 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/0002 - PG 
 
 
 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA TEMPORÁRIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES TRANSITÓRIAS E TEMPORÁRIAS 
DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO OU 
DE ACRESCIMO EXTRAORDINÁRIO DE 
SERVIÇOS. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1.  Destina-se o presente Termo de Referência, à contatação de empresa prestadora de 
serviços de mão de obra temporária, de acordo com a Lei nº 6.019, de 03/01/1974, no 
Decreto nº 74.841, de 13/03/1974 e Lei nº 13.429/2017, de 31/03/2017, com o objetivo 
de atender as necessidades transitórias e temporárias de substituição de funcionário 
efetivo ou de acréscimo extraordinário de serviços, mediante demanda do Serviço Social 
do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO: 

2.1. A relevância da contratação desse objeto está alicerçada na necessidade do Serviço 
Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal em suprir as ausências transitórias e 
temporárias de funcionário efetivo por motivo de: 

 Licença Maternidade; 
 Afastamento por doença; 
 Férias, dentre outros. 

2.2. A contratação de mão de obra temporária também poderá ser utilizada em eventual 
demanda complementar de serviços. 

3.  PRAZO 

3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) 
meses, por acordo entre as partes, em observância à Resolução Sesc nº 1.252/2012. 

4. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Os serviços serão prestados nas dependências do Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal. Base Administrativa, Ponto de Encontro, Hotel Sesc Porto 
Cercado, Sesc Poconé, Parque Sesc Serra Azul e Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN). 

 Base Administrativa – Avenida Filinto Muller, nº 218, Jardim Aeroporto, Várzea 
Grande/MT; 

 Ponto de Encontro – Avenida Presidente Arthur Bernardes – Várzea Grande Shopping, 
s/nº, Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT; 

 Hotel Sesc Porto Cercado – Rodovia Poconé/Porto Cercado MT 370, KM 43, Zona Rural, 
Poconé/MT; 

 Sesc Poconé – Rua Generoso Ponce, s/nº, Centro, Poconé/MT 
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 Parque Sesc Serra Azul – Rodovia MT 241, KM 70, s/nº, Zonal Rural, Rosário Oeste/MT 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – Estrada MT 456, s/nº, Zona Rural, 
Barão de Melgaço/MT. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A prestação de serviços de mão de obra temporária será contratada mediante demanda do 
Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal e observados todos os 
critérios e prazos previstos na Lei nº 6.019, de 03/01/1974, no Decreto nº 13/03/1974 e Lei nº 
13.429/2017, de 31/03/2017. 

5.1.1. A quantidade de mão de obra e quando esta será solicitada dependerá das necessidades 
do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, não estando obrigado a 
ter sempre empregado temporário durante a vigência do contrato e nem a requerer quantidades 
mínimas de profissionais. 

5.2. A jornada de trabalho será definida pelo Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal, respeitados os limites legais da CLT, que fixará os horários de início e término 
do expediente, bem como os intervalos de refeição. 

5.3. No valor a ser pago a CONTRATADA estão incluídas todas as despesas com material de 
mão de obra, transportes, alimentação, pesquisas cadastrais, ferramentas, equipamentos 
auxiliares, seguros, taxas, impostos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários 
e encargos sociais e quaisquer outros necessários à perfeita execução do objeto contratado. 

5.4. A CONTRATADA deverá possuir um preposto no Estado de Mato Grosso, para base de 
atendimentos aos candidatos e empregados, conforme justificativa constante do processo. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. A proponente deverá apresentar: 

6.1.1. Certificado de Registro de Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho e 
Empregado, conforme determina a Lei nº 6.019/1974. 

7. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DO EMPREGADO EFETIVO 

7.1. O período de substituição do empregado efetivo é variável e será em conformidade com o 
fato motivador da necessidade de mão de obra temporária. 

7.2. Por licença maternidade o tempo estimado de substituição será de até 180 (cento e oitenta) 
dias, ou seja 6 (seis) meses, tendo em vista: 

a) A funcionária efetiva do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal 
tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, atendendo ao 
contido na lei nº 11.770/2008. 
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b) Considerando a necessidade de efetuar treinamento ao empregado temporário sobre as 
atividades que serão desenvolvidas, a substituição poderá ter início 15 (quinze) dias antes da 
ausência da funcionária efetiva e perdurar por 15 (quinze) dias após o retorno da mesma para 
repasse de informações e atualizações. 

c) Por gozo de período de férias, de até 30 dias, imediatamente após o término da licença 
maternidade. 

7.3. Por gozo de período de férias será de até 30 (trinta) dias. A substituição poderá ter início 
15 (quinze) dias antes da ausência do(a) funcionário(a) efetivo(a), para treinamento do 
empregado temporário sobre as atividades que serão desenvolvidas e perdurar por 15 (quinze) 
dias após o retorno do(a) mesmo(a), para repasse de informações e atualizações. 

7.4. Por afastamento por doença não há como estimar antecipadamente. 

7.5. Por eventual acréscimo extraordinário de serviços e que demanda ter mais pessoal para 
sua execução, não há como estimar antecipadamente. 

8. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

8.1. A Lei nº 13.429/2017 assegura ao empregado temporário o salário equivalente ao 
percebido pelos funcionários da mesma categoria da empresa tomadora de serviços no caso o 
Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

8.2. O Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal possui Plano de 
Cargos, Carreira e Salários (Anexo IV), onde estão estabelecidos em tabelas salarias os 
salários iniciais dos cargos e funções dos funcionários. Assim sendo será aplicado para o 
empregado temporário o salário inicial estabelecido para o cargo e/ou função para qual estará 
sendo contratado de acordo com a necessidade do Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal. 

8.3. Os benefícios oferecidos ao empregado temporário serão o auxílio alimentação e o vale 
transporte. O valor destes benefícios será de acordo com o estabelecido na instrução normativa 
que dispõe sobre reajuste de salários e benefícios dos funcionários Serviço Social do Comércio 
/ Polo Socioambiental Sesc Pantanal, vigente à época da contratação dos serviços do 
empregado temporário. 

9. DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

9.1.  A empresa deverá demonstrar, conforme Anexo I, a proposta da taxa percentual, 
através de planilha de composição de custos e formação de preços unitários, conforme Anexo 
V (B), considerando duas possibilidades: 

9.1.1 Recrutamento, seleção, contratação e colocação à disposição do Serviço Social 
do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal o empregado temporário solicitado. 

9.1.2 Contratação e colocação à disposição do Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal o empregado temporário solicitado já selecionado pelo 
contratante. 

 Na proposta não deverá ser considerado:  
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 Fornecimento de Material, EPI´s e Uniformes;  
 

 Fornecimento de benefício e Plano de Saúde / Odontológico;  
 

 Fornecimento de vale-refeição, As refeições no Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal nas unidades Hotel Sesc Porto Cercado e Parque Sesc 
Serra Azul são fornecidas nos locais com preços subsidiados e nas unidades, Base 
Administrativa, Ponto de Encontro e Sesc Poconé são fornecidos o ticket refeição.  

- Nas unidades que tiverem refeições com preços subsidiados, deverão seguir o desconto 
conforme tabela abaixo, e este valor deverá ser colocado a disposição do Serviço Social do 
Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, de forma a ser deduzido da nota fiscal emitida.  

  
O valor de cada refeição deverá ser descontado de acordo com a remuneração de cada 
trabalhador, utilizando a tabela abaixo:  
   
   CATEGORIA      

A 4 4.400,00 0,80 

B 7 7.700,00 1,30 

C 10 11.000,00 1,50 

D ACIMA   DE 10 11.000,01 2,00 

 

O valor de referência deverá ser considerado o salário-mínimo vigente.  

* O Fornecimento do Vale Transporte. Somente poderá ser repassado ao Serviço Social do 
Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal a diferença entre o custo do vale transporte e 
a participação do empregado (6% do salário), mediante indicação na fatura – repasse de vale 
transporte.  

10. SOLICITAÇÃO / UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA 

10.1. A solicitação de contratação dos serviços de mão de obra temporária ocorrerá em 
conformidade com as necessidades do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc 
Pantanal. 

10.2. Não serão solicitadas todas as contratações imediatamente após a assinatura do Termo 
Registro de Preços, pois os períodos de ausências dos funcionários efetivos ocorrem em 
tempos diversos, de acordo com a situação/movimentação e necessidades da área interna 
solicitante. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1. Executar fielmente o objeto do presente edital e anexos, dentro do melhor padrão de 
qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as especificações 
técnica e qualidade exigidas. 

11.2. Recrutar, selecionar, contratar e colocar à disposição do Serviço Social do Comércio / 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal o empregado temporário solicitado, dentro do prazo de até 
10 (dez) dias, após a solicitação do CONTRATANTE. Decorrido este prazo, a CONTRATADA 
deverá informar, por escrito, a impossibilidade do atendimento. Tal fato, a partir da 3ª 
ocorrência, poderá acarretar a rescisão contratual, a critério do Serviço Social do Comércio / 
Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

11.2.1 Contratar e colocar à disposição do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal o empregado temporário solicitado, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias, após 
a solicitação do CONTRATANTE. Decorrido este prazo, a CONTRATADA deverá informar, por 
escrito, a impossibilidade do atendimento. Tal fato, a partir da 3ª ocorrência, poderá acarretar a 
rescisão contratual, a critério do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc 
Pantanal. 

11.3. O processo seletivo deverá, dentro do possível, seguir as etapas: captação de candidatos, 
entrevista de seleção, entrevista técnica, podendo ser esta obrigação flexível na retirada ou 
acréscimo de procedimentos conforme a necessidade do Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal. 

11.4. Manter atualizado o cadastro de currículos e contatos com suas fontes de recrutamento, 
para pronto atendimento das solicitações do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental 
Sesc Pantanal, de acordo com os cargos determinados, garantindo qualidade no atendimento 
do perfil solicitado, inclusive com a comprovação de registro profissional quando for o caso. 

11.5. Encaminhar candidatos recrutados e selecionados, de acordo com o perfil solicitado para 
o Núcleo de Recursos Humanos, para entrevista com o responsável pela área interna solicitante 
do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

11.6. Comunicar o resultado do processo seletivo para os candidatos participantes do processo, 
sendo aprovados e contraindicados. 

11.7. Apresentar ao Núcleo de Recursos Humanos, ao final do processo, listagem completa dos 
candidatos aptos para admissão. 

11.8. A realização de exame médico admissional e o processo de admissão dos candidatos 
aprovados na entrevista, somente ocorrerá após autorização prévia do Núcleo de Recursos 
Humanos. 

11.9. Providenciar a elaboração e a assinatura do contrato pelo empregado temporário com as 
devidas anotações de contratação em CTPS digital, devendo ser encaminhado ao Serviço 
Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal cópias autenticadas dos documentos 
citados, para autorização e início do serviço. 

11.10. Providenciar e entregar folha de ponto, mensalmente, para que o empregado temporário 
possa registrar seus horários de trabalho. 
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11.11. Assegurar ao empregado temporário contratado, todos os direitos decorrentes da Lei nº 
6.019/1974 e 13.429/2017 e demais legislações aplicáveis. 

11.12. Elaborar a folha de pagamento do empregado temporário e efetuar em dia, e na forma 
da lei o pagamento do salário ao empregado temporário, bem como dos encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, do seguro de acidentes do trabalho, do FGTS e fiscais, 
apresentando ao Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, 
mensalmente juntamente com a nota fiscal dos serviços, cópia da folha de pagamento e dos 
comprovantes dos pagamentos dos encargos supracitados. 

11.13. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a 
execução dos serviços prestados. 

11.14. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao 
acompanhamento pelo Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

11.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes dos quais possam ser vítimas seus 
empregados e prepostos, quando nas dependências Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal, ou em qualquer outro onde estejam prestando os serviços 
objeto desta Licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em 
vigor. 

11.16. Solucionar eventuais problemas pertinentes ou relacionados à execução do objeto da 
Licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha quem ser apresentada para 
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal, desde que de responsabilidade da CONTRATADA. 

11.17. Responder a todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e 
trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobe o Termo de Registro de Preços, bem 
como sobre os serviços contratados com terceiros e sobe os contratos de trabalho que mantiver 
com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho. 

11.18. Responder ainda, civilmente, pelos atos praticados por seu empregado e preposto, 
quando da execução dos serviços objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes 
de quaisquer danos materiais e morais, por ele causando a bens e pessoas, sem prejuízo do 
direito de regresso. 

11.19. Realizar o controle sobre o prazo de contratação do temporário e comunicar com 
antecedência ao Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, para que 
haja tempo hábil para solicitar a renovação do contrato temporário se houver necessidade. 

11.19.1. Apresentar a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego no caso de prorrogação 
do contrato de trabalho do empregado temporário. 

11.20. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, obrigando-se a atendê-los 
prontamente, bem como dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar. 
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11.21. Participar, quando convocado antecipadamente, das Reuniões Plenárias e de Diretoria 
do Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, para prestar 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

11.22. Iniciar a prestação dos serviços em até 60 dias após assinatura do Termo de Registro 
de Preços 

11.23. Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e 
especificações contadas no Edital e anexos. 

11.24. Entregar os serviços objeto deste contrato nos prazos previamente estabelecidos sob 
pena do pagamento da multa. 

11.25. Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a execução 
dos serviços. 

11.26. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação. 

11.27. Pagamento mensal de salários e benefícios expostos no item 8, ao empregado 
temporário. 

11.28. Recolhimento dos encargos sociais relativos à folha de pagamento do empregado 
temporário. 

11.29. Compra e fornecimento de vale-transporte ao empregado temporário. 

11.30. Custos com rescisão de contrato de trabalho do empregado temporário. 

11.31. O pagamento aos temporários alocados no Serviço Social do Comércio / Polo 
Socioambiental Sesc Pantanal será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 
da prestação de serviço, conforme lei. 

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Informar o perfil desejado para o empregador temporário, bem com as demais informações 
pertinentes: cidade e munícipio de prestação dos serviços, tempo de contratação, motivo, 
cargo/função, carga horaria, salário e benefícios a serem pagos. 

12.2. Realizar entrevista com os candidatos selecionados pelo CONTRATADA e escolher o que 
melhor se adéqua ao perfil desejado pelo CONTRATANTE. 

12.3. Disponibilizar todos os meios necessários para a realização dos serviços, bem como 
efetuar o pagamento conforme previsto no Termo de Registro de Preços. 

12.4. Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços por meio de um funcionário 
especialmente designado para isso. 

13. FATURAMENTO E PAGAMENTO 
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13.1. O faturamento será realizado  mensalmente pela empresa, contratada , sendo o 
pagamento a ser realizado pelo Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc 
Pantanal, por meio de depósito na conta corrente do fornecedor, em até 15 (quinze) dias úteis 
após a execução e aceite do fornecimento, mediante a apresentação do documento fiscal, 
devendo este ser emitido e apresentado após o recebimento da Ordem de Compra, no mês 
subsequente ao da execução dos serviços, sendo vedada a negociação de faturar ou a títulos 
de crédito com instituições financeiras, com também não serão aceitos boletos bancários. 

13.2. Conjuntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços executados, a contratada deverá 
apresentar o relatório demonstrativo do faturamento e cópia dos documentos abaixo 
relacionados, referentes ao mês faturado, sob pena de o contratante efetuar a retenção do 
pagamento a título de garantia, até a apresentação das cópias dos referidos documentos: 

a) Cópia da CTPS Digital que contêm os dados do profissional e contratos de trabalho assinados 
pelo empregador; 

b) Ficha de registro dos profissionais; 

c) Exames médicos admissionais; 

d) Guia de recolhimento ao INSS (e-social) com comprovação de pagamento; 

e) Folha de pagamento devidamente assinada; 

f) Guia de recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social (GRF), com comprovação 
de pagamento, comprovante de entrega e Relação de Empregados (RE), retenção ao serviço 
prestado ao contratante; 

g) Guia de recolhimento do IRRF retido em folha de pagamento, com comprovação de 
pagamento; 

h) Folhas de ponto e respectivos contracheques; 

i) Comprovante de entrega do vale transporte, se for o caso; 

j) Comprovante de entrega do ticket refeição, se for o caso; 

k) Descrição do serviço, onde constara o valor pago ao empregado temporário juntamente com 
a taxa de serviços, para cada empregado. 

l) Certidões Negativas, federal, estadual, municipal, trabalhistas e regularidade do FGTS – CRF. 

13.2.1. Os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b” e “c” deverão ser apresentados quando do 
primeiro faturamento e sempre que houver troca de empregado. 

13.2.2. Ocorrendo demissão do empregado, encaminhar cópias: 

a) Termo de rescisão do contrato de trabalho TRCT, devidamente assinada e com o 
comprovante de pagamento; 
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b) Guia de recolhimento rescisório do FGTS (GRRF), com o respectivo comprovante de 
pagamento; 

c) Guia de Contribuição Sindical (GRCSU), se for o caso; 

d) Exame médico demissional do empregado. 

 

13.3 Fica assegurado ao Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal, na 
hipótese de recusa ou falta da apresentação dos documentos constantes no item 13, o direito 
de não efetuar quaisquer pagamentos à CONTRATADA, até que a mesma cumpra com essa 
obrigação. 

13.4 Na hipótese de dúvida quanto à exatidão dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA, 
O Serviço Social do Comércio / Polo Socioambiental Sesc Pantanal se reserva o direito de 
glosar a parte da fatura correspondente até que a CONTRATADA comprove a sua exatidão. 

14. VALOR ESTIMADO DO PROCESSO 

14.1. O valor estimado do processo de prestação de serviços de mão de obra temporária terá 
como médias em quantitativos os últimos três anos tendo como valor de referência de R$ 
715.440,00 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta reais). 

Os valores previstos são decorrentes da experiência de consumo anual, não havendo, 
portanto, garantia de que o consumo real a ser praticado ocorra nesses termos, pois tratam-
se, ratifique-se, de estimativas. 

15. JULGAMENTO 

15.1. Será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR TAXA percentual fixa 
expressa em duas casas decimais, sobre o salário a ser pago pelo Polo Socioambiental Sesc 
Pantanal. 

15.2. No valor dos serviços deverão estar inclusos todos os tributos, tarifas, custos incidentes e 
despesas diretas e indiretas sobre o serviço a ser executado.  

 


