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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL NO 082/2O18.CPL
TIPO, MENOR PREÇO GLOBAL
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20 001 100012018 - SEMED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30 de julho de
2018, às 09h (nove horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal,
a presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Preíeitura Í\'lunlcioal de lmperatriz -

ItrlA, através da Pregoeira OÍicial e Equipe de
Apoio designados pela Portaria No 6285. de 31 de janeiro de 2018, publicada no dia
03 de fevereiro de 2018, torna público. para conhecimento dos interessados, que
realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE
PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no 10.520. de 17 de iulho de 2002, Decreto
Municipal no 2212007, Lei Complementar no '123, de 14 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal no
8.538, de 06 de outubro de 2015 e poi-este Edital e seus anexos. aplicando-se
subsidiariamente. no que couberem. as disposiçôes da Lei n.o 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO

1i

Contrataçào de empresa especializada na prestação, de Íorma continua, de
si,rr',,'rçcs cie Âporo Administratirro e Educacional, Recepção e Portaria, lnstrução e
Tiernarricntog ile instrumentos Musicais. Liinpeza e Conservação e Preparação de
Alimentos. a serem executados nos órgáos vincuiados à SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÁO do município de lmperatrrz-ÍvlA durante o periodo de 12 (doze)
meses consecutivos, em Regime de Empreitada por Preço Global, conforme
especiíicaçÕes constantes no Termo de Referência, nas EspecificaçÕes Técnicas Anexo l, na Planilha de Composiçáo de Preços/Orçamento Estimativo - Anexo ll e
Planilha de Custos e Formaçáo de Preços - Anexo lll.

1.2. Valor estimado para a contrataçáo. R$ 17.262.672,36 (dezessête milhões,
duzentos e sessenta e dois mil, sêiscetltos e Sessenta e dois reais e trinta ê Seis
centavos).
1 2.1. Será adotado na licttação o crití:i'lc cle julgamento com base no MENOR
pREÇO GLOBAL, na forma pievisia no-ar1.45. §'1', da Lei n'8.ô66/93. através da
+
MENôR TAXA DE ADMINTSTRAÇÃO (DESPESAS ADMNISTRATIVAS
LUCROSi
Bairro iuçara
Rua Urbano Sàntos rre 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.900 505'
lmperatriz/lviA E mãil: cplimperatriz@hotmarl'con)
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Item . Taxa de Administração

2

Estim. de
postos de
trabalho

L)espesas
Administrativas

497

Lucro

497

Va

I
I

l
I

lor

Médio
Unitário

Cp

Valor Médio Valor Médio
Mensa I
An ual

345,00

17 1 .465.O0

2 057.580,00

280,00

'l

39 160,00

1.669.920.00

310 625 00

3.727.500,00

TOTAL
Tabela 2

2, DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.
b)

Anexo ll - Modelo de Carta Credencial.

c) Anexo lll - Minuta do Contrato.

d) Anexo lV - Declaração a que alude o art.27".

V da Lei n.'8.666i93.

e) Anexo V - Modelo de Declaraçáo Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os
Requisitos de Habilitaçâo.

3. DO SUPORTE LÊGAL

I

Esta iicitaçáo reger-se-á pela Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal no 02212007. Lei Complemenlar 123106 e alteraçôes, por este Edital
ú seus anexos, aphcando-se, subsidiariamente. no que couberem, as disposiçÕes da
Lei nc 8.66ôi93 e respectivas alteraçóes, além das demais disposiçôes legais
aphcaveis, que íicam fazendo parte integrante da mesma, independente de

3

transcrição.
3.2 A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente
Termo de Referência encontra amparo legal na Lei n.o 9.632/1.998; no Decreto n.o
2.27'111997 na lnstrução Normativa SLTI/MP n.o 0212008, e suas alteraçôes (lN
SLTI/MP n o 03/2009, lN SLTI/tvlP n o C4l2009, lN/SLTt n o 05/2009, tN/SLTt n.o
06i201 3, e IN/SLTI n o 0312014). e nas demais disposições a serem estabelecidas no
Termo de Referência e seus Anexos

3.3 os serviços referenciados no Termo de Referência, dadas as suas características,
enquadrarn-se no conceito de serviÇos comuns, conforme definido no § 1o, do art.20,
Co Decreto n." 5.450/2005.
3 4 os serviços serão prestados de forma indireta. através de empresa habilitada, em
confornrrr]ade com as normas que regulam o rarÍro de atividade/setor_ Dado a sua
natlrrez;,i e íinalidade, deverão sei' clesenvoividos de Íorma contínua. de modo a evitar

RLd UrLiallo Santos ne 1657, Bdrrro Júçar-ê, CLp: 55.900 505, Bairro ,uçara
lmpeÍdtriz/lú/\ - E mailr cplimperãtriz@hotrnail.Ço,n
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a interrupÇáo dos serviços, respeitado o pÍazo limite estabelecido em Lei.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1

As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão por conta dos recursos

ordrnárros próprios da SEMED, conforme quadro abaixo:

20.00í - Secretaria Municipal de EducaÇão
12 361 .0043.2437 - Manutenção e Desenvolv. das Atividades e Proj Pedagógicos
si--tuED
20 oo2 12 361 0043 2628 - I\,4anutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso. 001 - Recursos do Tesouro Municipal - MDE
027 - Recursos do FUNDEB 40%
Ftchas 2272e 1341
5. DA PARTTCTPAÇÃO

. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus
anexos, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das
propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no
preámbulo deste Edital.
5.'1

5.2. Não poderão participar desta licitação empresas:
52

1

Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução,
ern licluidarcâo e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de
coirstitLliÇáo, ou arnda empresas estrangeiras que não funcionem no pais.

2

Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração
Pública Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública
Federai. Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
52

5.2.3. Que tenham sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou
dirigente de órgáo ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam
qualquer vínculo com servidor do ntunicípio.
5.2.4. Oue se apresentem em forma de consórcros.
5.2.5. Pessoas Físrcas.

Fl;.j UÍb;no S,tntos ns 1657, Bairro.juçara, CEP: 65.900 505, Eairro..luçara
inrp(,r.rtriz/MA E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um
representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido
de Carta Credencial assinada pelo representante legal da empresa, com firma
reconhecida em cartório, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou
procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da

licitante, respondendo por sua representada, comprovando os necessários
poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar declaraçôes,
desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao prêsentê certame.

6.1 '1 . No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de
icientrdade juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua
ci,rpacidade de representar a mesma.

6.1

2 As participantes deveráo apresentar também ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vrgor. devidanrente registrado, em se tratando de sociedades
conrercrais, e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de
eleiçÕes de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal. comprovando esta capacidade juridica.

participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus
representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação, podendo ser utilrzado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.3.

6.1

As

.4. Fica facultado às pa!'ticipantes apresentaÍ Certidão Simplificada da

Junta

Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados
a(o) Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderáo ser apresentados em original, os
quais farão parte do processo licitatório. por qualquer processo de cópia
auteriticeda por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
nl,sêrvados senrpre os respectivos prazos de validade.

licitantes náo se façam representar durante a sessão de lances verbais,
ou sejarr descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito
no item 6 1

1i.2. Casc as

6.3. Para cada licitante que particrpar do certame será permitido somente um
representante para se manifestar em nome do representado, vedada a participação
de qualquer interessado represêntando mais de um licitante.
6.4. As licitantes que deselem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de

Rua UrLrano Santos n-o 1657, Bairro Juçara, CEPt 65.900, 505, Bairro Juçara

lmperatriz/'MA E.marlr cplimperatri.Gf hotrnail.com
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f:iecebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital,
acs curdados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando,
para tal, comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo
representante em tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

. Por força da Lei Complementar no í 23106 e do art. 34 da Lei no '1'1 .488/07, as
[\rlicroempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a
estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão
7 .1

deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licrtantes que se enquadrem na condiçâo de tVlE, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuanr alguma restrição no tocante à documentação relativa
à reguiaridade fiscal e trabalhista , deverão consignar tal informação
expressarnente na declaração pÍevista no item 6.1 .3;

b) no momento da oportuna

fase de habilitação, caso a licitante detentora da
melhor proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no
respectivo envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os
documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma
restriçáo, bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataçáo para
MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçôes em que
as propostas apresentadas por IVlEs. EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7 2. Para efeito do disposto no item acrma, caracterizando o empate, proceder-se-á
do seguinte modo.

a) a ME, EPP ou COOP

mars bern classificad a terá a oportunidade de apresentar
r)ovâ proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusáo:

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea

anterior deverá ser inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado
será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro.luçara, CEp: 65.900- 505, Bairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplim peratriz GJ ilotrnô il. com
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COOP). desde que seu preço se,a aceitável e a licitante atenda às exigências
habilitatórias.
contrataçâo da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea
anterior, serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem
classificatoria, paÍa o exercício do mesmo direito,

c) náo ocorrendo a
d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alínea 'c', será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta;

e)

na hipótese da náo-contratação nos termos previstos no item 7.1 ., alínea 'c', o
cbjeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame:

f)

o procedimento acima sorrente será aplicado quando a melhor oferta inicial
náo tiver sido apresentada por fulE, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
B 1 A proposta de preços Ceverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em
sria frarte externa as seguintes informaçoes:

Pregoeiro(a) da PreÍeitura Municipal de lmperatriz - ÍvlA
Pregão n" 082/2018-CPL
Rua Urbano Santos. '1657. Bairro Juçara. lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
Á'\(o)

(A

PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa,
senr emendas, rasuras ou entre nhas, devidamente datada e assinada na última folha
e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçÕes necessárias à identificação do
ob1eio desta licitação, confornre Anexo li. O licitante deverá indicar a descriÇáo
cietalhada e especificaçÕes necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo
'li il:oduto cotado. quando for o caso, conforme Anexo ll, e respectivo preço por item,
err n:oeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CLP: 65.900, 505, BaiÍro Juçara
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algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a
vírgula na descnÇão dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e
totais serâo considerados os prinreiros, e entre o valor expresso em algarismo e por
extenso. será considerado este último.

b.1) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

IMPRESSAS
DEVERÁ SER UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA OE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações minrmas estabelecidas na Proposta de Preços e
Termo de Referencia (Anexo l). correspondente aos itens a serem adquiridos, e
estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preÇos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas,
tais como. custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) A PRoPOSTA DE PREÇO DlGlTALl2nDA DEVERA SER PREENCHIDA E
ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI
A PROPOSTA DE PREÇO tMPRESSA.

e. DA ACE|TÁ,ÇÃO

rÁCrrn

9 1A licitante deverá preencher a Planilha de Custos e Formação de Preços, ANEXO
lll, juntamente com os demais ANEXOS já citados no termo.
9.2 No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis
sooais. trabalhistas, sequros, intpostos, taxas e contribuiÇôes, transporte.
allnentaÇao. despesas admrnrstratrvas e lucros e demais insumos necessários à sua
ccmposição.
9.3 Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condiçÕes estabelecrdas
nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindrcatos das respectivas
categorias.
9.4 O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos membros da
sua equipe de acordo com o Decreto no 95.247, de 1711111987, no valor referente ao
itinerário de cada funcionário.
9.5 A Concorrente vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
conrplementá-los, caso o previsto iniciaimente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendrmento ao objeto da licitaçáo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1o do art 57 da Lei no 8.666, de 1993.

ilri,r i.lrbdno santos Íla 1657, Bairro .Juçara, C[Pi 65.900, 505, Bairro Juçara
!nr!(,ratriz/lvlA - E-l.Írail: .plimperatriz@hotnrail.com
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9.6 O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equivoco afeto à fixação dos
custos '/ariáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido
com o quantitativo de vale transporte.
9.7 Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os
valores estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos
socrais tais como: INSS @rt.22, inciso I, da Lei 8.212191), SESI ou SESC (art. 30 da
Lei no 8.036/90), SENAI ou SENAC (Decreto-Lei no 2.318/86), Salário Educação (art.
15 da Lei 9.424196 do art.. 2" do Decreto no 3.142199: e aÍl 212, § 5o da CF), FGTS
(Lei Complementar 1 10/2001. art 70 inciso lll da CF, Lei no 8.030i90, art. 15), Seguro
Aciderrte de Trabalho/SAT/INSS (art. 22. inciso ll, da Lei no 8.212191), SEBRAE (Lei
n" i3.029i901, F:érias (art. 129 e o inciso l, art. 130, do Decreto-Lei no 5.452143 - CLT),
1 3o Salário (Lei n' 4.090/1963) e outros
9.8 A base para estabelecimento de critérios de repactuaçáo de preços será a sentença
normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos,
aplicável a cada categoria profissronal.9.9 As propostas deverão conter indicação dos
sindicatos, acordos coletivos. convençÕes coletivas que regem cada categoria
profissional que executará os serviÇos e a respectiva data base e vigência, com base no
Código Brasileiro de OcupaçÕes - CBO, segundo disposto no inciso lll do art. 21 da
lnstrução í.lormativa MPOG/SLTI no 02. de 3010412008.
9.10 A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções
coletivas, exigida neste subitem. a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas,
poderá acarretar a desclassificação da proposta da LICITANTE.
9.1 1
Na formulaçáo de sua proposta, a enrpresa deverá observar ainda o regime de
tributação ao qual está submetida. inclusive no tocante à incidência das alíquotas de
ISS PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis no 10.63712002 e
o
1 0 833/2003 e Acórdáo TCU n
2 647 12009.
'! 12
Para o preenchimento do campo "Seguro Acidente de Trabalho", as empresas
ctcveráo observar as disposiçôes do Decreto n'6.957/2009 e outras que porventura
ienham srdo edrtadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o
Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministerio da
Prevrdênqa Social.
9.í3 Por se tratar de contratação de serviços enquadrados como cessão de mâo de
obra, de acordo com o previsto no art 31 da Lei no 8.212, de 2410711991 e alterações e
nos artigos 112, 115, 117 e 118, da lnstruçáo Normativa - RFB no 971, de 1311112009 e
alterações. A licitante Microempresa - [Vl E ou Empresa de Pequeno Porte - EPP optante
pelo Simptes Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiarse da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuiçóes sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês imediatamente seguinte ao da
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contÍatação. em consequência do que dispôem o aÍl. 17, inciso Xll, art. 30, inciso ll e art.
31, inciso ll, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
conforme Acórdão no ÍCU 797/2011.
9.14 As licitantes estarão impedidas de apresentarem PCFP - Planilhas de Custos e
Formação de Preços tendo como base o regime de tributação do Simples Nacional,
posto que tal atitude vai de encontro aos dispostos da LC 12312006, conforme Acórdão
ÍCU 79712011. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser
contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá
apresentar cópia dos oficios, com comprovantes de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às
respectivas Secretarras Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso ll do § 1" do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e
eiteraÇóes, em conÍormidade com o Acordão TCU 2.79812010.
I 15 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir
Ca ciata de entrega da mesma.
9 16 A execuçáo do objeto terá inicio em até 48 (quarenta e oito) horas, após o
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

9.17. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçóes
de preços, alteraçÕes ou alternativas nas condiçÕes/especificaçôes estipuladas. Não
serão consideradas as Dropostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras
ou borrões
9.'18. Quaisquer tributos, custos e despesas drretos ou indiretos omitidos na proposta
ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
9.'19. O não atendiÍnento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desc lassificação do licitante.

20

Caso os prazos de validade da proposta e da execução do objeto sejam
ornitidos na Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos
previstos no item 9.15 e 9.16, respectivamente.
9

10. DA HABILITAÇÃO
'10.

1 . A documentaçáo de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado.
trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão n" 082/2018-CPL

Rua Urbano Santos na 1657, Bairro JUç.r'.a, CLp: 65.900- 505, Bairro juçara
lmperatriz/1"44 - E mail: cplimperatriz@)ltot,l]ail.conl
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Santos, '1657, Bairro Juçara. lmperatriz (tvlA)
cEP 65 900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razáo social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)
R.ua Urbano

0.2. Os documentos necessários à habilitação. abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
í

imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. e, no caso de sociedades por açÕes.
acompanhado de documentos de eleiçÕes de seus administradores.

c) lnscriçáo do ato constitutivo. no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
cie riiretoria em exercÍcio.

) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
iunr:ronamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
o

d.í)Os

documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes
ou da consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ)

f)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos
Federais e Divida Ativa e Previdenciária).

e

ContribuiçÕes

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante (Tributos e Contribuiçoes Estaduars e Dívida Ativa).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante

i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de
fiegulalidade do FGTS. emitido pela Caixa Econômica Federal.
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k) Certidâo negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da
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Licitação.

BalanÇo Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na Íorma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentaçáo da proposta.

l)

l.'1) O Balanço patrimonial
Junta Comercial.

e

demonstrações contábeis deverão conter registro na

1.2) Serão considerados aceitos como na forma
demonstrações contábeis assim apresentados:

da Lei o balanço patrimonial e

1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação: ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante
1

2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

. por fotocópia do Livro Diário. devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ot: domicilio do licitante ou em outro orgão equivalente; ou
por totocópia do Balanço e das DemonstraçÕes Contábeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licttante.
1.2.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

o balanço patrimonial e as demonstraçÕes contábeis deverão estar assinados
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
1.2.4)

Conselho Regional de Contabilidade.

m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
n) A empresa licitante deverá apresentat atestado de capacidade técnica (Declaraçao

cr

Certidão), fornecidos por pessoa de direito público ou privado, declarando ter a
nresma prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto
i-so lic rro Têrrno de Referêncra.
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o) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em

características,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitação, mediante a
apresentaÇão de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.

p) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no ámbito de sua atividade
econômrca principal ou secundária especificadas no contrato social vigente ou
documento de constituição da empresa.

q) Somente seráo acertos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo mênos, um ano do rnício de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.
necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em que foram prestados os serviços.

$ O licitante disponibilizará todas as informaçÕes

s) Declaração. frrmada por representante legal da empresa, de que não emprega
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer
trabalho a nlenores de 16 anos. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo lV do Edital.

3

Se o licitante for a matriz. todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz. ou
10

10.3 1 . Se o lrcitante íor filial, todos os documentos deverão estaÍ com o número do
CNP,J da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS, por
constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao
CertiÍicado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos

encargos centralizado, devendo âpresentar, neste caso,

o

documento

comprobatório de autorização para a centralização.
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em
nome da matriz.
'10.4.

As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente
produzirão efeitos com a confirmaçáo da autenticidade no endereço eletrônico do
órgáo emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante
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11. DO PROCEDIMENTO

11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos
interessados ou seus representantes legais. o(a) Pregoeiro(a) receberá os
documentos de credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços
(Envelope 0'1) e os documentos de habilitação (Envelope 02).
I 1 .1

1 O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 1 5 (quinze)

nrinutos para a abeftura dos trabalhos.
1'1

.2

11

.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos

lniciada a sessáo, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da
ticitaçáo estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do
referrdo horário.
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V,
serão recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste
edital, com exceção do preço. ciesclassificando-se as incompatíveis.
11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Í\4enor Preço e os das ofertas com preços até 1Oo/o (dez
por cento) superiores àqueia, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
11

4 1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida

a

palavra ao licitante. na ordem crescente do desconto.
11.4.2. Podera o(a) Pregoerro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um
intervalo razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
'11

.4.3. Dcs lances ofertados náo caberá retratação.

i 1 4.4 Depois de definido o lance de menor valor, e na hrpótese de restarem dois ou
nrais licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificaçâo
dos licitantes remanescentes.
í'1.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçôes definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores
propost?s, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam cs preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo
empate nesta condição todos participaráo da etapa de lances verbais).

6. A, desistêncra em

apieseqÍar. iance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), inrplicará nâ flanurênÇãc do último preÇo apresentado pelo licitante,
11
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para efeito de ordenaÇão das propostas.

.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
11

contratação.

11.8. O encerÍamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
lances.

11.8.1. A apresentaçáo de novas propostas na forma do item 11.4 náo prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

.8.2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso,
oar-se-á o inicio da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
1'1

'11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com

o rnenor preço ofertado, o(a) Pregoerro(a) imediatamente dará inicio à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha
srdo classificada em primeiro lugar.
1 1 .'10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classiÍicada em
primeiro Iugar, o(a) Pregoeiro(a,; prosseguirá com a abertura do envelope de
documentação da proponente classificada em segundo lugar, e assim

sucessivamente, até que um licitante atenda às condiçôes fixadas neste edital.
.1í . Nas situaÇÕes previstas nos subitens 11 .7 , 11 .8 e í 1 .1 0, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o pÍoponente para que seja obtido desconto melhor.
11

.12. Yerificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada
a ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro
lugar, sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.
11

11.13 O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
colrtendo os 'Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataçào,
as empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de
rn

utiiização dos rnesmos.

11

.14. Da Sessáo Pública será lavrada ata circunsta nciada, sendo esta assinada

pelo(a) Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em consonância com o que
estabelece a legislação pertinente.
12.'1
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12.2.A licitante deverá apresentar devidamente preenchidas a Planilha de Custos e
F ormação de Preços, conÍorme Anexo lll e a Planilha de Preços Consolidada.
12.3.A apresentaçáo da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente,
das condiçóes estabelecidas no Termo de Referência.

12.4.Possíveis indefiniçoes, omissÕes, falhas ou incorreções das especificaçÕes
contidas na Planilha de Custos e Formação de Preços não poderão, em nenhuma
hipótesc, constituir pretexto para a Contratada alterar a composição de seus preços
unitános.
12.5.Para composição da proposta deverão ser observados, no que couber, entre
outros aspectos, todos os custos pertinentes à execução dos serviços, inclusive
custos adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre a mão-de-obra
utilizada, tais como. valetransporte, vale alimentação ou outros benefícios legais
concedidos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial,
operacional: lucro praticado pela licitante; tributos e contribuiÇoes incidentes;
U-:iÍr(js.rs admrnrstratrvas e operacionais.

i2 e,. Seíáo desclassiÍicadas

as propostas que não atendam as exigências

e
condiçoes deste edital. notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta
de Preços.

12.7. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiÇôes deste edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.8. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas
classificadas, após os lances verbais, se íor o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao
desempate, na mesma sessâo e na presença de todas as demais licitantes presentes,
através de sorteio, na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
'12.9. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo
iicitante, prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso.
prevalecerá o valor unitáno

2 l0

Para fins de homologaçáo. após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica
obrigado a apresentar nova proposta adequada ao preÇo ofertado na etapa de lances
i

verbais. no prazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante,
contados da audiência pública do Pregão, âto através do qual ficará de logo ciente o
licitante
12

11

.

Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no MENOR
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PREÇO GLOBAL, na forma precista no art. 45, § 10 da Lei no 8.666/93, atÍavés da
TVENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DESPESAS ADMINISTRATIVAS + LUCROS).
12.12. O valor global para a presenle licitação e de R$ 17.262.672,36 (dezessete
milhôes. duzentos e sessenta e sois mil e setenta e dois reais e trinta centavos),
cofirposto do custo de salários e encargos com servidores contratados e taxa
adminrstrativa, sendo o julgamento da prosposta em conformidade com descrito no
sr.ibitem 12.1 1 deste Edital.
Item Taxa de Administração
1

2

Despesas
in istrativas
jLucro
Adnr

Estim. de
postos de
trabalho

VaÍor
Médio
Unitário

497

345,00

171 465,00

2 057 580,00

497

280 00

1

39.160,00

1.669.920,00

310.625,00

3.727.500,00

Valor Médio Valor Médio
Mensa I
Anual

.1

TOTAL
12.13 _ DA PROPOSTA

A licitante deverá preencher a Planilha de Custos e Formação de Preços, ANEXO lll,
JLrntarnente com os demais ANEXOS 1á citados nesse termo.

12 13 1 No preço proposto deveráo estar inclusas todas as despesas com salários,
Ieis sociais. trabalhistas, seguros. impostos. taxas e conkibuiçoes, transporte,
alirnentação. despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua
composiçào.
12.13.2 Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condlçÕes
estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos
das respectivas categorias.
12.13.3 O vale{ransporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos membros
da sua equipe de acordo com o Decreto no 95.247, de 1711111987, no valor referente
ao itinerário de cada funciorrário.
12.13.4 A Concorrente vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nâo seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1o do arl.57 da Lei no 8.666, de 1993.
12 13 5 o disposto acima se aplica. inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação
dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor
ilr.vrdo com o quantitativo de vale transporte.
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12.13.6 Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os
valores estabelecidos na legislaÇão vigente relativos ao recolhimento dos encargos
sociais tais como INSS (arl.22, inciso l, da Lei 8.212191), SESI ou SESC (art. 30 da
Lei n" 8.036/90), SENAI ou SENAC (Decreto-Lei no 2.318/86), Salário Educaçáo (art
15 da Lei 9.424196; do art. 20 do Decreto no 3142199; e ar|.212, § 5o da CF), FGTS
(Lei Complementar 110/200'l . art. 70 inciso lll da CF, Lei no 8.030/90, art. 15), Seguro
Acidente de Trabalho/SAT/INSS (art. 22, inciso ll, da Lei no 8.212191), SEBRAE (Lei
n' 8.029/90), Férias (art. 129 e a inciso l, art. 130, do Decreto-Lei n" 5.452143 - CLT),
13' Salário (Lei n' 4 090/'Í 963) e outros.
12.13.7 A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será
a sentença normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de
Trabalho dos Sindicatos, aplicável a cada categoria profissional.
12.13.8 As propostas deverão conter indicaçáo dos sindicatos, acordos coletivos,
convençôes coletivas que regem cada categoria profissional que executará os
serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de
Ocupaçôes - CBO, segundo disposto no inciso lll do art. 21 da lnstrução Normativa
MPOG/SLTI no 02, de 3010412008.
12.13.9 A ausência da indicação dos srndicatos, acordos coletivos, convençôes
coletivas, exigida neste subitem a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas,
poderá acarretar a desclassiÍicação da proposta da LICITANTE.
12.13.10 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime
de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas
de lSS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.o 10.63712002 e
10.833/2003 e Acórdão TCU n.o 2.64712009.
12 13.11 Para o preenchimento do campo "Seguro Acidente de Trabalho", as
ernpresas deverão observar as disposiçÕes do Decreto no 6.957/2009 e outras que
porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta,
devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido
pelo Ministério da Previdência Social.
12.13.12 Por se tratar de contrataÇão de serviços enquadrados como cessão de mão
de obra, de acordo com o previsto no art. 31 da Lei no 8.212, de 2410711991 e
alteraçÕes e nos artigos 112, 115. 117 e 118, da Instrução Normativa - RFB no 971,
de 13/1 112009 e alteraçÕes. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP optante pelo Simples Nacional. que, porventura venha a ser contratada,
não poderá beneficiar-se da condiÇão de optante e estará sujeita à retençáo na fonte
de tributos e contribuições sociais. na forma da legislação em vigor, em decorrência
da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês imediatamente
seguinte ao da contrataçáo, em consequência do que dispÕem o art. 17, inciso Xll,

Rr.jã
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art. 30, inciso ll e art. 3í . inciso ll, da Lei Complementar no 123. de 14 de dezembro
de 2006 e afteraçóes, conforme Acórdào no TCU 797 12011
12.13.13 As licitantes estarão impedidas de apresentarem PCFP - Planilhas de
Custos e Formaçâo de Preços tendo como base o regime de tributação do Simples
Nacional, posto que tal atitude vai de encontro aos dispostos da LC 12312006,
conforme Acórdâo f CU 79712011. A licitante optante pêlo Simples Nacional, que, por
ventura venha a ser contratada. após a assinatura do contrato, no prazo de 90
(noventa) dias. deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e
recebimento, comunrcando a assinatura do contrato de prestação de serviços
rnediante cessáo de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime
tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual. Distrital e/ou Municipal, no
prazo previsto no inciso ll do § '1o do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
.

dezembro de 2006 e alteracôes. em conformidade com o Acórdão fCU 2.79812010.
13. DO DIREITO DE RECURSO

13.1.Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas
razÕes, quando lhe será concedido o p?zo de 03 (três) dias para a apresentaÇáo das
razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos
autos.

13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados
pcr fax ou vencidos os respectivos prazos legais.

l3 3. O(s) recurso(s), náo terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
eícaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e
decisáo, obedecidos os prazos legais.

13.4 o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica
a ficitante melhor classificada para assinatura dâ ata de registro de preço.

A falta de

manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação

13.6
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pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor
14. DA CONTRATAÇAO
14.1. Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

14.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias Úteis,
prorrogável uma única vez, a critério da Secretaria Munictpal de Educação, para
atender à convocação prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresenta(em) situaçáo regular ou
recusar-se a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro
licitante. observada a ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da âplrcaçáo das sançoes cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
1

4.4. Náo será admitida a subcontrataçáo total ou parcial do objeto da presente

licitaÇáo. a associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou
parcial.

15. DO PRAZO E COND|ÇOES DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS
15.1 .A Contratante, além do prazo e condiçÕes de

execução estabelecidos no item 10

do Termo de Referência, deverá observar.
15.2.A execução do objeto terá início em até 48 horas após o recebimento da Ordem
de Serviço emitida pela Contratante, a aquisiçáo de forma parcelada e os serviços em
Regime de Empreitada por Preço Global, vigorando pelo período de 12 (doze) meses.
15.3.A execução do objeto será realizada sob demanda, conforme a necessidade e
de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
Cisponibilidade orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela
Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira
resporrsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto;
15 4 4 execução do objeto será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos fornecimentos/serviços alcançados
com vistas a efetuar eventuais ajustes;
1 5.S.Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom da execução ou o
alcance dos prazos dos fornecimentos/serviços estabelecidos devem ser
imediatamente comunicados a CONTRATANTE, que colaborará com a
CONTRATADA na busca da melhor soluÇão para o problema;

'15.6.0 objeto será executado observado
disposlções deste Termo de Referência;

o

disposto

no

Anexo

I e

demais
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A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços em

riesacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e
do Contrato.
15. GARANTIA CONTRATUAL

16.1.No prazo de ate 10 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura do
CONTRATO e retiradas da Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá apresentar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do
CONTRATO, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes
modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da divida pública, devendo estes terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custodra autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos. conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seg u ro-garantia: e
c) F,anÇa bancária conforme Anexo lV
1ô 2.Enr se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro. o depósito
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal - CEF, conforme
determina o ar1. 82 do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo
devolvida atualizada monetariamente. nos termos do § 40 art. 56 da Lei no 8.666/93,
16.3.Se a opçáo de garantia Íor seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade;
í 6.4.4 rnodalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados nos subitens 17.10.1 a 16.'10.5 deste Termo de Referência;
16.5.4 garantia prestada pela CONTRATADA deverá ser válida por mais 03 (três)
meses, após o térmrno da vigência do CONTRATO, mediante a certificação pelo
Gestor de que os serviços foram realizados a contento e as obrigaçoes contratuais
pactuadas foram cumpridas, nos termos do inciso XIX do art. 19 da lN 0212008:
16.6.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais
por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento)
do valor total estimado do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a Íazer a
respectiva reposiçào, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data
em que íor notificada pela SEMED;
16.7.4 garantia contratual prestada deverá cobrir, além das obrigações pactuadas, o
pagamento de multas e obrigaçÕes trabalhistas;

Rua Urbano Santos ne 1.657, Bairro Juçara, CEp: 65.900, 505, Bairro luçara

lmperatriz/MA E-mail: cplimperatriz@hotmaii.coÍn

20

)i

ESTADo I)O N{AR,\NHAO
PREFT]ITLIRA NIf; NI(]IPAI, DE IMPERATRIZ

I

( O\ltSs.\O PLRn-tÂNEN-l'tt DE l,ICIT.4.(]AO

16.8.A garantia será atualizada nas mesmas condições do CONTRATO;
16.9.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplrcação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);
1 6 10 O atraso da entrega da garantia, superior a 25 (vinte e cinco) dias, autoriza a
Administração a promover a resclsão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispÕem os incisos I e ll do art. 78
da Lei no 8.666, de '1993;
16. Í 1 .A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

e do não
previstas;
adimplemento das demais obrigaçÕes nele
16. l3.Prejuizos diretos causados à Contratante ou a Terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;
16.14. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
16.15.ObrigaçÕes trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela Contratada.
16.16.Após a execução do contrato será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação. ou a realocação dos ocupantes dos postos de
trabalho da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra
a interrupção do contrato de trabalho.
16 17.Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovaçÕes acima indicadas
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante
poderá utilrzar o valor da garantia prestada para rcaliz o pagamento direto das
verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts.
19-A e 35 da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n'2, de 2008 e autorização expressa a
ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do contrato.
16.1B.Serão consideradas extintas a garantia.
Com a devolução da apólice, da carta de fiança ou com autorizaçâo para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia
companhada de declaração do Contratante. mediante termo circunstanciado de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
16.12. Prejuizo advindo do não cumprimento do objeto do contrato

17. DAS OBRIGAÇÔES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
17.1

cabe

à

Licitante Vencedora/contratada

o

cumprimento

das

seguíntes

oL'rigaÇôes.

1i.'l l

Recrutar, selecionar e encaminhar à CON'TRATANTE, no prazo máximo de 48
lquarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à reallzaçâo
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dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto para o qual está sendo
designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima
definida no Termo de Referêncra,
17 1.2.Oíienlar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho acerca da
adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos,
visando à economia no emprego de materiais e à racionalizaçáo de energia elétrica
no rrso dos equipamentos;
'17..1.3 l/anter os membros da sua equipe sempre atualizados, por meio da promoção
de treinamentos e reciclagens, cursos de relaçÕes interpessoais e segurança no
trabaiho e participação em eventos de caráter técnico. de acordo com a necessidade
dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente.
17.1.4A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, a emissáo do Cartão Cidadão expedido pela
Caixa Econômica Federal para todos os membros da sua equipe,
17.1.54 CONTRATADA deverá viabrlizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, o acesso dos membros da sua equipe, via
internet. por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuiçÕes previdenciários foram
recolhrdas;
17 .1 .6

A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos membros

da sua equipe para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela
fiscalizaÇão;

17.1.7Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,
seEUros de acidentes, tnbutos, indenizaçÕes, vales-refeição, vales-transporte e outras
qrre porventurâ venham a ser criadas e extgidas pelo Poder Público;
'17.1.8 Respeúar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
às dependências, da SEMED demais órgãos municipais municipalizados
vinculados a ela;

e

e

Responder pelos danos causados à SEMED ou demais órgãos municipais e
municipalizados vinculados a ela. ou ainda a terceiros, durante a execução deste
contratc, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela SEMED:
17 .1.10 Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados.
17 .1.11 Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições
de habilitaÇão exigidas na licitação;
17.1 .12 Apresentar, sempre que solicitada pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos
17.

1

.9
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membros da sua equipe: recolhimento dos encargos sociais; e regularidade junto
ao l\linistério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da
apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, nos termos da Lei n.o 4.923165) e relatório de frequência /pontualidade
oriundo do relógio de ponto.
17.1 .13 Permitir ao Fiscal do Contrato o acesso ao controle diário de frequência
e às carteiras profissionais dos membros da sua equipe alocados à execuçáo do
serviço contratado.
17.1 .14 Fiscalizar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho designados
paÍa a prestação do serviço para verificar as condiçÕes em que o serviço está
sendo prestado;
17 .1 .15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida pelos
membros da sua equrpe quando da execução do servrço objeto contratado;
17.1 .16 Refazer os serviços que, a juízo do Fiscal do Contrato, não forem
considerados satisÍatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preÇo contratado;
17.1.17 Selecionar e treinar adequadamente os ocupantes dos postos de
trabalho alocados à prestação dos serviços, observando a comprovaçâo dos
atestados de boa conduta e de idoneidade moral, tendo funçÕes profissionais
legal'nente registradas em suas carteiras de trabalho;
17.1 .18 Manter os membros da sua equipe sob as normas disciplinares da
Administração Municipal, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo Fiscal do
Contrato,
17 .1 .19 Responder integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
17 1.20 Fiscalizar regularrnente os ocupantes dos postos de trabalho designados
para a prestaçâo do serviço. com o fim de constatar no local a sua efetiva
execuçáo e verificar as condtçóes em que está sendo prestado,
17.1 21 Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclareclmentos que julgar necessário;
17 1 .22 Executar os serviços com o máximo esmero, devendo ser
imediatamente refeitos aqueles que a juízo do Fiscal do Contrato, não forem
julgados em condições satisfatórias, sem que caiba qualquer acréscimo no preço
contratado, ainda que em decorrência se torne necessário ampliar o horário da
prestação dos serviços;
17.1 .23 lndicar um Preposto para gerenciar o Contrato;
Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de garantir o
bom andamento dos mesmos. permanecendo no local do trabalho em tempo integral,
fiscalizando e ministrando a orientaçáo necessária aos executantes dos serviços. Este
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Encarregado terá, entre suas obrigaçÔes, a de reportar-se, quando houver
necessidade, à Fiscalização do Contrato e a de tomar as providências pertinentes
para que sejâm corrigidas todas as falhas detectadas na execução do Contrato, além
de cuidar da disciplina, controlar a frequênciâ e a apresentação pessoal dos membros
da sua equipe, manter contato com a Fiscalização do Contrato sempre que
necessário.
lmplantar, de forma adequada, a planificaçáo, execução e supervisão
17 .1.24
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando
os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem,
todas as dependências objeto dos serviços;
17 1.25
Manter os membros da sua equipe em serviços devidamente
uniformizados, limpos e com aparência pessoal adequada, devendo substituir
inrediatamente todo e qualquer deles julgados inconvenientes à boa ordem e às
normas disoplinares da Administração Municipal;
17 1.26
Fornecer uniformes para cada funcionário, sujeitos à aprovação do
Fiscal do Contrato, coníorme especificação constante no termo;
17.1.27 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus membros da sua equipe, acidentados ou com mal súbito, por
meio de seus encarregados, por meio do seu Encarregado-Geral;
17 .1 .28
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, as noÍmas de segurança da CONTRATADA;
17.1 29
Fornecer e instalar, em local a ser determinado pela Superintendêncra
de Tecnologia da lnformação da Prefeitura Municipal de lmperatriz, relógios de ponto
para que os mebros da sua equipe registrem os horários de entrada e saída do
trabalho, bem como realizar backup dos registros e, também, emitir relatório de
freq uência/pontualidade oriundo do relógio de ponto, mensamente;
17.1 30
Apresentar ao Fiscal do Contrato, comprovantes de quitação de
despesas referente ao mês anterior por ocasião da liberação de cada parcela/fatura:
comprovante de quitação dos encargos previdenciários e sociais resultantes da
execuçáo do contrato. bem como, cópias autênticas da folha de pagamento do mês,
do comprovante de pagamento dos membros da equipe que prestaram serviços na
Contratante (recibos, depósitos bancários etc.) e relatório de frequência /pontualidade
oriundo do relógio de ponto, inclusrve na hipótese de despedida, voluntária ou
involuntária. com a demonstração do pagamento das verbas rescisórias e
apresentaÇão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) devidamente
homologado pelo Sindicato da çcategorra, sob pena de retençâo de novas liberaçoes
até o cumprimento da presente obrigação,
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1.31 Na ocasião da liberaçào da primeira parcela/fatura do contrato que advir do
presente procedimento licitatório, fica a empresa contratada dispensa de
17

comprovação dos itens epigrafados no item 17. 1 .29

17.1.32

Realizar com assiduidade

e

dentro das normas trabalhistas,

o
pagamento dos salários dos ocupantes dos postos de trabalho utilizados nos serviços
contratados, bem como, recolher no prazo legal. todos os encargos decorrentes,

exibindo sempre que solicitado, as respectivas comprovaçÕes,
17.1.33 Manter os serviços pactuados, mesmo com atraso de pagamento' pelo
periodo de até 90 (noventa) dias na íorma do inciso XV do art. 78 da Lei n'8.666/93 e
alteraÇões;
17.1 .34
Apresentar ao Fiscal do Contrato cópia do contrato de trabalho dos
ocupantes dos postos de trabalho afetos à execução do contrato, se aquele for por
prazo determinado.

.35

na época própria, todos os encargos

previdenciários e
obrigaÇÕes sociais previstos na legislaÇão social e trabalhista em vigor, vez que os
nrenrbros da sua equipe não manterão nenhum vinculo empregatício com a
17.1

Saldar,

Â.irninistraÇáo Municipal;
17 1 36
Providenciar o cumprimento de todas as obrigaçÕes estabelecidas na
Iegislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie
forem vítimas os ocupantes dos postos de trabalho durante a execução deste
contrato, ainda que acontecido em dependências da Administração Municipal,
17 .1.37
Assumir todos os encargos de possÍvel demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
17.1.38 Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação;
17.1 .39
Fornecer aos membros da sua equipe vales transporte e vale
refeiçâo/alimentação, equivalente ao estabelecido pela Convenção Coletiva de
Trabalho
17.1 40
Entregar os vale-transporte e vale-refeiçáo/alimentação no prédio onde
os ocupantes dos postos de trabalho exerÇam suas atividades laborais;
17 1.41
Controlar o fornecimento do vale-transporte e vale refeiçâo/alimentação,
rnediante comprovante de entrega, que deverá conter: nome e registro dos ocupantes
dos postos de trabalho, lotação, data de entrega, bem como a quantidade e o valor
oos vales e mês de competêncta.
17.1 .42
Fazer o comprovante de entrega dos vales, obrigatoriamente, em duas
'1
vias. sendo (uma) para a Empresa Licitante e outra para o gestor do contrato, e
entregue após 2 (dois) dias úteis,
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Promover a identificação de todos os funcionários da empresa de acordo
com as normas de segurança orgânica da Administração Municipal;
Fornecer 02 (duas) camisas de gola polo com identificação da
17.1 .44
Contratada semestralmente. ou se1a, 04 (quako) camisas de gola polo anuais,
conforme descritivo no item 7 do Anexo l;
17 .1 .45
Fornecer as respectivas camisas de gola polo 10 (dez) dias úteis'
contados a partir do inicio da vigência do contrato, e os demais em até í0 (dez) dias
úteis após o início do sétimo mês referente ao início do contrato, sendo utilizado o
mesmo pÍazo no caso de prorrogaçóes:
17.1 .46
Garantir o uso do uniforme, para as categorias de serviços relacionadas
acima, sendo de responsabilidade do preposto da Empresa Licitante
Vencedcra/Contratada a verificaçáo de seu uso diário;
'17.1 .47
Abster-se de repassar os custos de uniforme aos ocupantes dos postos
de trabalho:
17.1.48 O posto de trabalho não pode ficar sem prestador de serviço, caso
ocorra a empresa deverá providenciar substituiçáo imediata para não ocasionar
problemas na execução dos serviços à contratante,
17.1 .49
Observar outras obrigaçÕes previstas no Termo de Referência, no Edital
ou no Contrato.
l7 1 50
Realize um programa interno de treinamento aos ocupantes dos postos
de trabalho. nos três prirreiros meses de execuÇão contratual, para reduçâo de
consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; Sensibilizar os
ocupantes dos postos de trabalho quanto a necessidade,de separaçáo dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
na fonte geradora, e a sua destinação às associaçÕes e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da INiMARE no 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006;
17.1.51 São expressamente vedadas à Empresa Licitante.
a) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração
t\4unicipal durante a vigência do contrato;
b) A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia e
expressa autorização da Administração Municipal;
c) A subcontratação de outra empresa para a execuçáo do objeto do contrato;
d) Possulr em seu quadro de sócio servidor ou dirigente de órgão pertencente à
administraçáo drreta.
e) A inadimplência da empresa Licitante Vencedora/Contratada, com referência
aos encargos estabelecidos contratualmente, não transfere a responsabilidade por
17.1
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seu pagamento à Administração Municipal, nem pode onerar o objeto deste contrato,
razão pela qual a Empresa Licitante renuncia expressaúente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal;
f) Declaração de que instalará escritório em IMPERATRIZMA, a ser comprovado
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis contados a partir da vigência do
ccntrãto, ern cumprimento ao disposto no inciso ll do § 50 do art. 19 da lN SLTI no
22008 e item 9.1 11 do Acórdão TCU no 121412013 do Plenário. Caso a licitante já

disponha

de matriz. filial ou escritório no local definido deverá declarar a

rnstalaçáo/manutenÇão de no mínimo escritório.

18. OBRTGAÇoES E RESPONSABTLTDADE DA CONTRATANTE

Efetuar o pagamento na forma do item 1 2 do Termo de Referência, após o
recebimento definitivo dos materiais/serviços e verificação do cumprimento de todas
as obrigaçôes legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçÕes
'1

8.1

.

deste Termo de Referéncia
1B.2.Designar um profissional para, na qualidade de Fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execuÇão do Contrato, conforme previsto no item '18 deste Termo de Referência;
1 8.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
8.4. Rejeitar os materiais/serviços culas especificaçôes não atendam
tninrmos constantes do Anexo I - deste Termo de Referência;
1

os requisitos

lB.S.Notifrcar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias:

l8.6.lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento dos materiais/serviços e equrpamentos e exigir a sua substituiçáo ou
reparação, conforme o caso;
l B.T.comunicar prontamente

à contratada, qualquer anormalidade na execução do

contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com
as especiÍicações e condiçôes estabelecidas no Termo de Referência, informando as
ocorrências ao Orgáo Gerenciador.
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18.8.Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçÔes
pertinentes no Termo de Reíerência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos ou serviços prestados;
1B.9.Convocar regularmente o rnteressado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçôes estabelecidos, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. Bí
da Ler 8.666/93 e suas alteraÇôes;
18.10.VeriÍicar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos
relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
rmpresso. sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual
necessária;
18.1 '1 .Expedir as Autorizaçoes de Fornecimento/Serviços;
1B.12.Receber o objeto em dias úteis, no horário das Bh às 'tBh, no local determinado
na requisiçáo/autorizaÇão de fornecimento/serviços, podendo ocorreÍ situaçôes onde
os serviços serão prestados em finais de semana e/ou feriados, com a devida
comunicaçáo prévia a empresa CONTRATADA;
-18.13.
Disponibilizar local adequado para a apresentação dos ocupantes dos postos
de trabalho;
1B.14.Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA
para a fiel execuÇáo do contrato,
'lB.15.Permitir o livre acesso dos ocupantes dos postos de trabalho da
CONTRATADA, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome
da empresa e crachá de identificação para prestação dos serviços;
'18. 16. Proporcionar
todas as condições para que a Contratada possa executar o
objeto de acordo com as determinaÇôes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência:
i8.17.Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os têrmos de sua proposta;
1 8. 18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
18.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
18.20.caso necessário, aplicar à licitante vencedora as sançôes administrativas
previstas na legisÍação.
19. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.o valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme planilha de
Composição de Preços - Anexo lll do Tenno de Referência.
19.2.os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços/fornecimento, não
podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item
í
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13 do Termo de Referência;

1g.3.Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será
devida indenização a Ccntratada. observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.
19.4.A CONTRATADA deverá apresentar. pré-faturamento com detalhes dos
fornecimentos/serviços, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior
aprovação para faturamento.
'19.5.Depois de realizada conferência e aprovação do pré-Íaturamento, a
CONTRATADA deve emitir a nota fiscalifatura relativa ao fornecimento/serviços em
02 (duas) vias, que deveráo ser entregues na Administração Municipal, para fins de
liquidação e pagamento.
19.6.0 pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transÍerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trlnÍa) dias após a aceitação deÍinitiva dos materiais/serviços, com apresentação das
notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
19.7.O pagamento deverá ser eÍetuaclo em PARCELAS PROPORCIONAIS
[{EDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS/PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
à medida que forem entregues/executados os mesmos, não devendo estar vinculado
a liquidação total do empenho.
'19.8.Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar
junto às notas fiscais, comprovaÇão de sua adimplência com as Fazendas Nacional.
Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDI, bem como a quitaçáo de impostos e taxas
que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o lmposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e lmposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN
19.9.4 empresa CONTRATADA, fica dispensa da comprovaçâo de quitaçáo
exclusivamente na ocasião da primeira parcela/fatura, dos impostos ou taxas
decorrentes de lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e
lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
19.10.Para Íins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
foínecimentos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do
contrato. mediante contabilizaçâo e apresentação, ao final de cada entrega ou
período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos
Íornecimentos/serviços.
19.11A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço/Íornecimento
caberá ao írscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
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'l9.12.Havendo erro na nota Íiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as
niedidas saneacioras

19.13.4 contagem

do prazo para pagamento será reiniciada e contada da

reapresenteção e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com
as devidas correçÕes, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver pre1uízo da prestaçâo de serviços pela
CONTRATADA.
19.14.Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou atualizaçáo monetária.
19.'15.4 CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a àtestação de que o fornecimento/serviÇo foi executado em conformidade com
as especificaçôes do contrato.
'19.16.4 CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais/serviços na
totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o
pagarnento de acordo com o fornecimento/serviços efetivamente efetuado.
19 17 .A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à
CONI RATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou
indenizaçóes devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
19 18 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos
moratórios â taxa nominal de 6% a.a (seis por cênto ao ano), capitalizados
ciiariamente em regime de juros simples.
19.19.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: Elr/ =
Encargos moratórios devidos; N = Números oe dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento: l= índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
19.20.Os pagamentos quanto à prestação do serviço de acordo com o que irá ser
estabelecido ocorrerá mensalmente, conforme demonstrattvo abaixo.

ANO: 2018/2019

MESES

10 20 30 40

icio da Prestação X
Entrega dos UniÍormes X
Depósito da Garantia X
Pa amento

50

60 70

8o

9o

100

110

120

í30

X

X

X

ln

X

Talrelâ 3
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19.21 .CONTA CORRENTE VINCULADA PARA
TRABALHISTAS

A OUITAÇÁO DE OBRIGAÇOES

AdministraÇão [\íunicipal efetuará os pagamentos referentes à quitação
obrigacional de adimplemento das parcelas contratuais em conta específica da

a) A

Contratada:
a.1A licitante vencedora deverá assinar na data da celebração do contrato. todas as
autorizaçÕes exigidas nesse edital, permitindo que a contratante execute todos os
comandos do artigo e anexo referenciados, sob pena de náo se efetivar a contrataçáo
e a aplicaçáo das penalidades cabíveis;
blr\s provisÕes realizadas pela Contratante para o pagamento dos encargos
trabalhistas. em relação à máo de obra da contratada, serão destacadas do valor
mensal do contrato e depositadas em conta vinculada em instituição bancária,
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa;
c) A movimentaçáo da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da Contratante,
exclusivâmente para o pagamento dessas obrigaçoes;
d)O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das
seguintcs provisôes.
1) 1 3o (décimo terceiro) salário:
2) férias e um terço constitucional de férias;
3) multa sobre o FGTS e contribuiçáo social para as rescisÕes sem justa causa, e
4) encargos sobre férias e 130 salário.
e)Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas a
que se refere e mediante as seguintes condiçÕes:
e 1) parcaal e anualmente. pelo valor correspondente ao 130 salário, quando devidos;
e.2) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1i3 de férias, quando dos
gozos de férias dos ocupantes dos postos de trabalho vinculados ao contrato;
e.3) parcialmente, pelo valor correspondente ao í 30 salário proporcional, férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da demissão dos ocupantes dos postos de trabalho vinculado ao contrato;
f) ao final da vigência do contrato, de acordo com o pagamento das verbas
rescisórias.
f.1)Para liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais
indenizações trabalhistas dos ocupantes dos postos de trabalho ocorridas durante a
vigência do contrato, a Contratada deverá apresentar â contratante:
f.1) os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigaçÕes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. e
f.2) todos os dados necessários para que a contratante possa viabilizar os depósitos
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previstos no inciso V do art. 19-A dâ lN SLTI/MPOG no 0212008, tais como os dados
bancários (banco, agência. conta corrente e conta vinculada) e os dados pessoais de
seus trabalhadores diretamente vinculados à execução do contrato (nomes' no do
CPF) e demais dados necessários para essa finalidade.
f.3)Após a confirmação da ocorrência da situaçáo que ensejou o pagamento de
indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a Contratante expedirá a
autorização para movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição
financeira no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da apresentação
dos documentos comprobatónos pela empresa,

o

subrtem anterior deverá especificar que a
movimentaçáo será exclusiva para o pagamento das indenizaçóes trabalhistas aos

f.4)A autorizaçáo de que trata

trabalhadores favorecidos;
f.5)A Contratada deverá apresentar à Contratante, no pruzo máximo de 3 (três) dias
úteis. contatos da movimentação, c comprovante das transferências bancárias
realizadas para a quitação das obrigaçÕes trabalhistas;
f 6)0 saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRAÍANTE, no
nlomento do encerramento do contrato. no aval do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, após a quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado;
f.7)Os valores provisionados seráo discriminados conforme a tabela a seguir. Os
percentuais apresentados na tabela são obrigatórios, não podendo as licitantes
apresentar percentuais diferentes em suas planilhas de custo e formaçáo de preços.
RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PERCENTUAL OBRIGATORIO INCIDENTE SOBRE A REMUNERA Ão.
-iRAT 3%
ITEM
R AT I
RAT 2%
130 (decimo terceiro) salário
8,33%
8,33%
8,3370
Férias 1 /3 Constitucional
12,10%
12,10%
12,10%
Multa sobre FGTS ô contribuição
social sobre o aviso prévio
5,00%
5,00%
5,000/o
indenizado e sobre o aviso prévio
trabalhado
Subtotal
25,43%
25,43%
lncrdência do Submódulo 4.1 sobre
férias, 1i 3 Constitucional de férias e
7,39o
7 ,600/o
7 ,820/o
13' (décimo tercei ro) salárioTOTAL
32,82%
33,03%
33,25o/o

25,43%

Tabela 4

" Considerando as alíquotas de contribuição de 1%,2% ou 37o referentes ao grau de
risco de acidente de trabalho, previstas no art. 22, inciso ll, da Lei no 8.212 de 24 de
julho de I 991
.
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20. DA FISCALIZAÇAO E CONTROLE OO CONTRATO

20 '1 .O acompanhamento e a fiscalizaçáo da execução do contrato consistem na
verificaÇâo da coníormidade da prestaçáo dos serviços e da alocaÇão dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será
exercido por representantes da Administração, especialmente designados na forma
dos artigos 67 e 73 da Lei no 8.666/93 e do art. 6o do Decreto no 2.271197;
20.2.A fiscalização e acompanhamento da prestaçáo dos serviços, na forma integral,
será feita pelos servidores Francisco Magno Silva de Oliveira, Matrícula 34.171-1 e
Edney Loiola, Matrícula 50.674-5, especialmente designados, ou outro(s)
representante(s), que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666. de 21.06.93.

20.3.4s exigências e a atuação da fiscalização pela SEMED em nada restringem a
responsabilidade. única. integÍal e exclusrva da empresa no que concerne à execução
do obleto contratado;
20.4.Náo obstante a empresa se.1a a única e exclusiva responsável pela execuçáo de
todos os serviços contratados, a SEMED reserva-se o direito de exercer a mais ampla
e completa frscalização sobre os serviços podendo para isso:
20.4.'l .Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de ocupante de
posto de trabalho da empresa vencedora que estiver sem uniforme ou crachá, que
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu
exclusivo critério, julgar inconveniente;

20.4.2.Examinar as carteiras profissionais dos ocupantes dos postos de trabalho
colocados a serviço da SEMED para comprovar o registro da função profissional;
20.4.3. Documentar

e firmar em registro próprio. juntamente com o preposto

da
empresa, a frequência dos ocupantes dos postos de trabalho e as ocorrências tidas,
determinando o que for necessário à regularizaçào das falhas ou incorreções
observadas.

5.o

descunrprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
contratada, sobretudo quanto às obrigaçÕes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejará a aplicação de sançÕes administrativas, previstas no instrumento
20
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e na legislação vigente, podendo

culminar em rescisão contratual,
conÍorme disposto nos afiigos 77 e 87 da Lei no 8.666, de 1993;
convocatório

2A.5.1.A frscalização do cumprimento das obrigaçÕes trabalhistas e sociais exigirá.
dentre outras. as seguintes comprovaçóes:
a) A prova de regr-rlaridade para com a Seguridade Social, conforme dispôe o art. í95,
§ 30 da Constituição Federal. sob pena de rescisão contratual;
b) Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no
instrurnento convocatório:
c) Pagamento de salários no prazo previsto em lei. reÍerente ao mês anterior;
d) Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação, CONFORME
OBRIGATORIEDADE DISPOSTA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;
e) Pagamento do 130 salário;
f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma
da Lei;
g) Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o

h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
i) Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informaçÕes trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;
j) Cumprimento das obrigaçÕes contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou
sentenÇa normativa em dissídio coletivo de trabalho. Além do cumprimento das
demais obrigaçÕes dispostas na CLT em relação aos ocupantes dos postos de
trabalho vinculados ao contrato.
2ü.5.O descumprimento das obrigaçôes trabalhistas ou a não manutenção das
condiçÕes de habilitaçâo pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem
pre)uízo das demais sanÇôes;

20.7.4 Administração poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize
suas obrigaçôes trabalhistas ou suas condiçÕes de habilitaçáo, sob pena de rescisão
contratual. quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a
situação;
2O.B.Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verrfrcar o pagamento pela
Contratada das verbas rescisórras ou a comprovação de que os ocupantes dos postos
de trabalho serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrr"rpção do contrato de trabalho;
20.9 Até que

a Ccntratada conrprove o disposto citado acima, a garantia contratual

prestada deverá ser retida. podendo arnda ser utilizada para o pagamento direto aos
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trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 02 (dois)
meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento
convocatório e no art. 19-A, inciso lV da lnstrução Normativa no 0212008;

A

fiscalização da Admnistraçâo Municipal adotará ainda os cuidados
relacionados no Anexo lV da IN/SLTI No 03/2009, parte integrante do presente
instrumento, independente de transcrição, cabendo â contratante fornecer todos os

20.10

subsÍdios necessários ao cumprimento desse mister.
21. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
2'1 .'1

.Relativas à licitaçáo:

21.1.1.Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, náo
assinar o contrato, deixar de entregar documentaçáo exigida no edrtal que enseje
retardamento de execução do seu objeto, apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, Íicará impedido de licitar e
de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradação das faltas.
a) por 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar
documentação exigida no edital.
b) por 02 (dois) anos: aquele que não assinar o CONTRATO;
c) por 03 (três) anos: aquele que não mantlver a proposta;
d) por 04 (quatro) anos: aquele que fizer declaraçáo falsa, apresentar documentaçáo
Íalsa ou cometer fraude fiscal, e
e) por 05 (crnco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas
alineas
''a a "d".
21.2.41ém das penalidades previstas acima, a licitante ficará sujeita a multas na fase
de licitaçâo, sobre o valor total anual do CONTRATO, por infração, nos seguintes
termos:
g) Cornpensatória de 5olo (cinco por cento) por cada uma das infrações a seguir:
aquele que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação
exigida no edital; não assinar o CONTRATO; e não mantiver a proposta;
h) Compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infraçÕes a seguir:
aquele que fizer declaraçáo falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer fraude
fiscal.
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Relativas à execução contratual:
21 .2.1.Adverlência ou descumprimento de quaisquer das obrigaçÕes contratuais;
21 .2.2.Aquele que, convocado dentro do prazo de vigência do CONTRATO,
apresentar documentação falsa exigida no edital, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do CONTRATO. comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administraçáo Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla
defesa, sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradaçáo das faltas:
a) por "l (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar
documentação exigida;
b7 por 2 (dois) anos: aquele que ensejar o retardamento da execução do CONTRATO;
c) por 3 (três) anos: falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
d) por 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaração falsa, apresentar documentaçáo
falsa ou cometer fraude fiscal; e
e) por 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas
alíneas "a" a"d".
21.2.3.Multas: Em caso de inexecuçáo do contrato, erro de execuÇão, execução
imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informaçÕes prestadas, a Contratada estará sujeita à aplicação das seguintes multas.
a) De nora de 0,5% (cinco dêcimos percentuais) ao dia sobre o valor mensal do
contrato, por dia de atraso, na execução total ou parcial dos serviços;
b) Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por
infração a qualquer cláusula ou condiçáo do contrato não especificada na alínea'a', e
aplicada em dobro na sua reincidência, caracterizando inexecução parcial ou total;
c) Compensatória de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
sua rescisão por ato unilateral da SEMED, motivado por culpa da Contratada,
garantida defesa prévia, independentemente das demais sançôes cabíveis; e
21 34(s) multa(s) a que se refere o subitem 19.2.3 não impede(m) que a
Admrnistração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sançóes
previstas nesta Lei.
21 3 '1 .A(s) multa(s), aplicada(s) após regular processo administrativo, será(ão)
descontada(s) da garantia da respectiva contratada.
21.3 2.Se a(s) multa(s) for (em) de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda. quando for o
caso, cobrada judicialmente.
.3.3.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrâtar
com a Administração. por pÃzo não superior a 02 (dois) anos.
21
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.3.4.DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de puniçáo ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
21

21.3.5.As sançÕes de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública poderáo ser aplicadas
juntamente com as de multa.
21.4.reviamente à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra
sanÇão, poderá a Contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data em que for notificada a respeito.
21.5.Da aplicação das sançÕes previstas no Art 87 da Lei 8.666/93 caberão recurso,
representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.
21.6 DA RESCISÃO
21.6.1 .Constituem motivo para rescisão do contrato:
21 .6.2. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
21.6.3.0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes, projetos e
prazos,
21

.6.4.A lentidão do seu cumprimento, levando a Adminiskação

a

comprovar a

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
21.6.5.A atraso injustificado no inicio dos serviços;
21

.6.6.

A paralisação dos serviços,

sem justa causa

e

prévia comunicação à

istração.
21 .6.7 .A subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto.
Ad m

rn

a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
rncorporaÇão, não admitidas no edital e no contrato;
21 .6.8.O desatendimento das determinaçÕes regulares da autoridade designada para
acompanhar e íiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
21.6.9.O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o
do art. 67 da Lei 8.666/93,
21.6.'10.A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil,
21 .6.1 1 .A dissoluçáo da sociedade ou o falecimento da contratada;
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.6.i2.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execução do contrato,
21 6 13.Razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determrnadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado a Contratante e exaradas no processo administÍativo a que se
refere o contrato;
21 .6.14.A supressão, por parte da Administração, serviços ou acarretando
modificaçáo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § í o do art. 65
desta Lei;
2 í .6. í 5.4 suspensão de sua execução. por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra. ou ainda por repetidas suspensÕes que
totalizem o mesmo prazo. independentemente do pagamento obrigatório de
indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçÕes e
mobilizaçÕes e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normaiizada a situação;
21 6 16.0 atraso superior a g0 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Aciministração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçáo da
ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigaçÕes até que seja normalizada a situação;
21.6.17.4 não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto ara
execução do serviço, nos prazos contratuais:
21 .6.18.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
21 .6.19.Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das sançÕes penais cabíveis. (lncluído pela Lei no 9.854, de 1999) Parágrafo
único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
21.7.4 rescisâo do contrato poderá ser:
21 .7.1 .Delerminada por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos
enumerados nos subitens .'19.6.1.1 a 19.6.1.12 e 19.6.1 .17,
21 .7.2.Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administraçâo;
21 7.3.Judicial, nos termos da legislação;
§ 1o A rescisão adnrinistrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 20 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 19.6.1.'12 a '19.6.1.17 dos
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subitens anteriores, sem que ha.ja culpa da contratada, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devoluÇão de garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisâo;
c) pagamento do custo da desmobilizaçáo.
§ 30 Ocorrendo rmpedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execuÇão será prorrogado automaticamênte por igual tempo.
21.8.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
22. DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

.A repactuação de preços como espécie de reajuste contratual deverá

ser
utilizada nas contrataçÕes de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão
de obra, desde que seja observado o intervalo mínimo de um ano das datas dos
orçamentos nos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 50 do Decreto
no2271, de 1997;
22.2.4 repactuação para Íazer face à elevação dos custos da contrataçáo, respeitada
a anualidade disposta no caput. e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é
direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, conforme estâbelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República
Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as
condiçÕes efetivas da proposta:
22.3.Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos nâo renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição
para a renovação;
22.4.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorre,rtes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
22.5.4 repactuação para reajuste do contrato em razáo de novo acordo, dissidio ou
convenção coietiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra
decorrente desses instrumentos;
22.6.0 intervalo mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo
intcial. a data do acordo, convençáo ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,
vlgente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da
contrataÇáo Íor decorrente de mão-de-obra e estiver vinculado às datas-bases destes
22.1
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instÍumentos, conforme Orientação Normativa No 26, de 0110412009, da Advocacia
Geral da União;
22.7.Nas repactuaçÕes subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação;
22.B As repactuaçÕes seÍão precedidas de solicitação da licitante contratada,
acompanhada de demonstraÇão analítica da alteraçáo dos custos, por meio de
apÍesentaÇão da planilha de custos e formação de preços e/ou do novo acordo ou
convenção coletiva que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos
da mesrna:
22.9.E vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórros por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;
22.1 O.Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos
decorrente do mercado, essa somente será concedida mediante a comprovação pela
contratada do aumento dos custos, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b) As particularidades do contrato em vigência;
c) lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes; e
d) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
22.11.4 decisáo sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
60 (sessenta dias), contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes
de variação dos custos;
22.12.4s repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de
apostilamento ou termos aditivos e não poderáo alterar o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogaçáo contratual, em
que deverào ser formalizadas por aditamento;
22.13.4 prazo referido no subitem 15.11 Íicará suspenso enquanto a contratada não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a
comprovaÇão da variação dos custos;
22.14.A contratante poderá realizar diligências para conferir a variaçáo de custos
alegada pela contratada;
22.15 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os
ites que a motivaram, e apenas em relação à diÍerença porventura existente;
22.16.A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
da contratação mais vantajosa,
22.17.4 repactuação deverá ser solicitada pela Licitante contratada a partir da
homologação da convenção ou do acordo coletivo que fixar o novo salário normativo
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da categoria profissional a que estáo sujeitos os ocupantes dos postos de trabalho
vinculados à execução do objeto do contrato, até a data da prorrogação contratual
subsequente, ou do termino do contrato, respeitados o disposto no item 15.1 deste
termo;
22.'18.Se por ocasião do encerramento do contrato ou de eventual prorrogação do
contrato a convenção ou o acordo coletivo a que se refere o item anterior ainda não
tiver sido homologado. deverá a Contratada ressaltar o seu direito à repactuação, sob
pena de preclusão,
22.19 Os preços dos insumos e materiais serão reajustados de acordo com a
variação do indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
23. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUçÃO OO CONTRATO

23.1.A contrataçáo dos serviços obleto deste Termo de Referência dar-se-á por meio
de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do ce(ame,
no prazo de 05 (cinco) dias útêis a contâr da convocação para a sua celebração,
discriminando cada item de prestação de serviços (com base no preço mensal
por posto), conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de
Licitação;
23.2.4 vigência do contrato a ser firrnado será de 12 (dozel meses, a contar da
data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57,
inciso ll, da Lei n.o 8.666/93. corn vistas à obtenção de preços e condiçÕes mais
vanlajosas para a Administração.
23.3.4 CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 lquarenÍa e oifo) horas,
contados da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e
nos horárros a serem fixados pela CONTRATANTE informando, em tempo hábil,
qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados;
23 4 Segundo dispõe o art. 30-A, da lN SLTI/MP n.o 0212008, a CONTRATADA não
tem direito subletivo à prorrogaçào contratual que objetiva a obtenção de preços e
condiçóes mais vantajosos para a Administraçáo, conforme estabelece o inciso ll, do
Art 57 da Lei n.o 8.666/93;
23.5.Nas eventuais prorrogaçÕes contratuais. os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição
para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVll, do art. '19, da lN
SLTIiMP n.o 0212008;
23.6.Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela
CONTRAIADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias
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do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a
como redução de preços;
23.7.Também não se realizará

<lo

P
negociaçáo

prorrogação contratual quando a CONTRATADA
tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de
participação em licitação e/ou contratar com a Administração PÚblica, enquanto
perdurarem os efeitos;
23.8. A execução dos SERVIÇOS contratados ocorrerá na sede da SEMED e em
outros órgãos municipais por esta determinada. Quanto aos LOCAIS, esses serão
distribuídos conforme descrição e Ordem de Serviço emitida pela Contratante;
23.9.A Autorização para início da prestação dos serviços será emitida pelo
Departarnento de Compras, através de ORDEM DE SERVIÇO à empresa;
23.10.Uma vez recebida a autorização mencionada, no item anterior, a empresa
apÍesentará os profissionais responsáveis pela execuçáo dos serviços, junto ao
gestor do Contrato a ser designado pela SEMED, na forma do artigo 67 da Lei n.o
8.666/93, acompanhado de Carta de Apresentaçáo, contendo os respectivos dados
pessoars e informações quanto à habilitaÇáo e qualificação profissional.

a

24. DAS DTSPOSIÇoES GERATS
24.1 . Após

a declaraçáo do vencedor da licitaçáo, não havendo manifestação dos

[icitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o
objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade
superio,.

24.2. No caso de interposiçáo de recurso(s), após proferida a decisáo quanto ao
mesmo, a autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

A

Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os
acréscimos ou supressÕes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art.
65, § 1', da Lei n'8.666/93

24.3.

4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz

(tVlA), atraves de seu ordenador de
iespesas poderá revogar a licitação por razÕes de interesse público decorrente de
Íato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta. devendo anulá-la por ilegalidade, de oÍício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
24

24.5. Alé 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregáo Presencial.

24.6. Os recurso e contrarrazÕes de recurso, bem como impugnação ao Edital,
deverão ser dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente
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de Licitaçâo - CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade
competente que decidirá sobre a pertinência.

24.7. Decaiá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, têndo
aceitado sem objeção, venha, após.julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.

24.8. A participação nesta licitaçáo implica na aceitação plena

e

irrevogável das

respectivas exigências e condiçÕes.

24.9. C (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÇão,
poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusáo posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.

24.10. Não serão considerados motivos para desclassif icaçáo simples omissões ou
erros formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não
prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que náo
firanr os direitos dos demais licitantes.
2a 11 As normas disciplinadoras desta licitação serâo sempre interpretadas em favor
da ampliaçáo da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administraçáo. a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

24.12. Em caso de discrepáncia entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redaçáo
deste instrumento convocatório.
24.1 3. Caso

a licitante vencedora ainda náo esteja cadastrada junto a Administração

Pública Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

24.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estáo
com vista franqueada aos interessados na licitação.
24.15. As decisóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos
licitantes, serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser Íeitas
diretamente aos seus representantes.
24 16 Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o pruzo de validade
das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o
Íeiio estiver suspenso.
24.17 . Na contagern dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio
e incluir-se-á o dia do vencimento.

24.18. O Edital e seus anexos estaráo disponíveis no site www.imperatrÍz.ma.gov.br,
ou obtrdos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido
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através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de
Planejamento, F azenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado
gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz/[r,44. estando drsponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 14h
Imperatriz (MA), 11 de julho de 2018

Francisco Sá vto Costa Silva
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCiAL

NO

1U't

082/2018-CPL
ANEXO

I

(Proposta de Preços e Têrmo de Referência)
de

de 2018

Prezados Senhores.
___

,na

_-(empresa). com sede na cidade de

no CNPJ/MF SOb O
inscrita
representada por
neste
ato
n umero
ERG
portador
do CPF no
os
Educaçâo.
propÕe
Municipal
de
a
Secretaria
nn___,
abaixo assinado,
prestaçáo.
preços infra discriminados, para Contratação de empresa especializada na
de Íorma continua, de serviços de Apoio Adminrstrativo e Educacional, Recepçào e
Poftaria, lnstruçáo e Treinamentos de lnstrumentos Musicais, Limpeza e Conservação
Érã

e

no

Preparaçâo

de Alimentos, a serem executados nos órgãos vinculados

à

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do municipio de lmperatriz-ÍvlA, durante o
período de 12 (doze) meses consecutivos, em Regime de Empreitada por Preço
Global, conforme especificaçÕes constantes neste Termo de Referência. nas
Especificaçôes Técnicas - Anexo l, na Planilha de Composrçáo de Preços/Orçamento
Estinrativo - Anexo ll e Planilha de Custos e Formaçáo de Preços - Anexo lll., objeto
OO PREGÃO PRESENCIAL NO 082/20'18-CPL:

a) Prazo de va dade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de sua abertura.
A execuçáo do objeto terá inicio em ate 48 horas após o recebimento da Ordem de
Serviço emitida pela Contratante, a aquisição de Íorma parcelada e os serviços em
Regime de Enrpreitada por Preço Global, vigorando pelo período de'12 (doze) meses.
b1

c) A execução do objeto será realizada sob demanda, conforme a necessidade e de
acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela
Contratante, por ocasião da emissáo da solicitação formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto;
c) Preço Total por extenso

R$

. ..

.

(

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Ru"r r.irbano

SJntor n'l 1657, Bairro luçara, CEP: 65.900- 505, Bairro.Juçara

tn,oeratriz/MA E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PRÉFEITURA MUNICIPAT DE IMPENAÍRIZ

!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

TERMo DE REFERÊNCm

I.

DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação, de forma continua, de serviços de Apoio

Administrativo e Educacional. Recepção e Portaria, Instrução e Treinamentos de
Instrumentos Musicais, Limpeza e Consen ação e Preparaçâo de Alimentos. a serenr
executados nos órgãos vinculados à SECRETARIA MLNICIPAL DE EDUC,^ÇÀO (l()
município de Imperatriz-MA. durante o periodo de 12 (doze) meses consccutir',rs. tu,

Regime de Empreitada por Preço Global, coníorme especií'icações constantes nestc'l crrrr^, ,.,
Rcferência, nas Especificações Técnicas
Anexo I, na Planilha de Clomposiçili .ir
Preços/Orçamento Estimativo Anexo II e Planilha de Custos e Formação de Preço:'
Anero I II.
1.2 A tirn de facilitar o entendimento sobre este instrumento convenciona-se a denominaçàr, da
SECRE'|ARIA MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO, apenzrs oomo SIIMED.

-

-

2.

JUSTIT'ICATIVA

2.1 Faz-se necessária a contratação empresa especializada na prestaçào, de forma contínua- dc
serviços de Apoio Administrativo e Educacional, Recepçâo e Portaria. Instruçào e
Treinamentos de Instrumentos Musicais, Limpeza e Conservação e Preparação Ce Alimentos,
uma vez que a SEMED não dispõe de pessoal e recursos humanos suÍicientes e/ou não
dispóe no Quadro de Pessoal Efetivo, quantitativo suficiente para a execução das atividades
administrativas, educacionais e auxiliares de responsabilidade da SEMED.
A contralação de empresa especializada nâ prestação de serviços de destina-se à
realízação de atividades administrativas, educacionais e auxiliares. inslrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem a fuea de competência legal do (1r':ào.
conforme dispõe o Decreto no 2.271197, necessários ao bom fuucionarncnto J:r
Administração Municipal e não inerentes às atribuições de cargos de seu quriiro ,1,'
servidores.
l.J Apresenta-se o egrégio Tribunal de Contas da União após a Edição da Súmul;r ,i,
.lurisprudência entende ser legítimo o processo de contratação de empresa espcializada lr:
prestaÇão de serviços, desde que não envolva a execução de atividades Íinalistas. inercnl.:r
ecls quâdros próprios de pessoal dos órgãos ou entidades interessadas.
2.3 A mcltivaçâo para conüatar suge paÍa satisfazer as necessidades de el'entuais demandas cie
cada uridade educacional da SEMED que necessitem do apoio e auxilio administratiro.
educacional e/ou operacional para o desenvolvimento de atividadcs.
2.4 O beneficio direto, com a contratagão, será em relação a maior presteza na execução das
atividades em questão, pois haverá pessoas treinadas e com a experiência devida na execuçào
das referidas atividades. Quanto ao beneficío indireto seú a diminuição do tempo de resposta
de questôes rotineiras, porém importantes para os desfechos dos trabalhos desenvolvidos pela
Admrnistração Municipal, pois haverá apoio e celeridade na execução das tarefas comurs.
2.5 Quanto à economia a ser obtida pela SEMED em relação à contratação pretendida. poderá
ser verificada em diversas oportunidades com o garúo
produtividade dos sen,içr.rs
terceirizados, possibilitando a execução de serviços em um
or espaço
tempo e conr
maior qualidade, gerando uma economia com a redução de p
ssto
tratados:

l.l.l
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?.6 O quantitativo estimado é o resultado de levantamento junto à SEMED. em que se veriÍlcoLr

que a prestação dos serviços pÍopostos é necessilLria à execução de suas atividadcs ,.-:n
ambientes educacionais eÍn razÃo do fluxo de processos. rotina-s administrativas, diversili.rric
de documentos e atendimento aos públicos intemo e extemo. bem como permitir a log,\1.'.r
de serviço e manutenção das atividades rotineiras.

2.7 Considerando-se o disposto no inciso I, do art. 3', da IN SLTI

n.o 02/2()08 (e alteraçc-res) c n, '

Lei n.o 8.66611993, e ainda levando-se em conta a natüreza similar dos car-'r,,s
ora demandados, haveni o agrupamento de itens conforme discriminado na Tabela I abaixo.
tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, atravós da MENOR
ar1. 23, §1", da

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO @ESPESAS ADMNISTRATIVAS + LUCROS)

justifica com vistas a:
possibilidade
Reduzir a
de ocorrência de perda de economia de escal4,
Viabilizar melhor gerenciamento dos serviços prestados, evilando o desperdicio de
recursos;
Fomentar a competitividade;
Minimizar os riscos de eventuais prejúzos à Administração e/ou de comprometimento da
qualidadc dos serviços.

agrupamento

1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.

se

I

Serv'i

2
3
I

4

I

)

I

6
8

9

t0
t1

s de

Auxílio Administrativo

Serviços de Monitoramenlo tie
Tmns
c Escolar
(ieral
Servi s de Ins
Sen i s de inte
de Libras
Servi
de Ins
ào de Braile
Sen'i
de Contínuos
Portaria
Servi os de Rece
Serviços de Instrução e Treinanrento
de Instrumentos Musicais
Servi s de l,i
eCo
Servi sde
ão de Alimentos
Total Item

.1.
-1-l

abela

diáril

Número estimarlo de
postÍ de trabalho

8h

§()

Àt)

l++

th

0:

Jornada

Item

Lote

'[

1'al

t0

8h

th
th

1,1

0":

8h
8h

100
I

05

8h

25

8h

120

8h

I

25
197

I

DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA DO SERVIÇO
A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente -Icrrno ,i.
ReÍ'erência encontra amparo legal na Lei n.o 9.63211 .998; no Decreto n.o 2.27 L,l 9,,7,
Instrução Normativa SLTVMP n.'0212008, e suas alterações (IN SLTI/Mp n.o í)i,lí;i|,.) i .
SLTVMP n.'04/2009,IN/SLTI n.'05/2009. IN/SLTI n.,06/2013, e IN/SL'il n.o (rr r(ir i
,

.

nas demais disposições a serem eslabelecidas neste Termo de Rcferência e seus _,\ne..,,.

3.2
I

A

legislação adicional aplicável à contÍatação do ohjeto do presente Termo de !.1f1 r,rr,. r.
encontra amparo legal na Lei no 10.520, de 17 dojulho de 2002 . regulamenfada no N{uiirc r1,,,,
pelo Decreto Municipal n' 22/2007: no Decrero n" 2.271, de 7 de julho dc 997: no Decri-'t,

-

a-

4
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irrhsidiadamente, rrs nonnas da Lei n.' 8.666/93 e suas alterações.
ser\ iços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características,
cnquadrarn-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1o, do art. 2', do
I)ecreto n.o 5.450i2005.
i.1Os serviços serão prestados de forma indireta, através de empresa habilitada, em
conformidade com as norÍnas que Íegulam o ramo de atividade/setor. Dado a sua natureza !'
finalidade, deverão ser desenvolvidos de forma coltínua" de modo a evitar a intcrrupçào d,rs
sen'iços, respeitado o prazo limite estabelecido em Lei.

r .l

os

T,

CRITÉRIO DE JULGAMENTO E A FUNDAMENTAÇÀO
julgamento adotado será do tipo Mf,NOR PREÇO GLOBAL.
'1.1 O criterio de
.1.2 A licitante devení apresentar devidarnente preenchidas a Planilha de Custos e Iiormação clc
Preços. conforme Anexo III e a Planilha de Preços Consolidada.
J.3 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente. das
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
-1.J

'-l

j

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especifrcações contidas na
Planilha de Custos e Formação de Preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir
pretexto para a Contratada alterar a composi@o de seus preços unitários.
[)ara cornposição da proposta deverão ser observados, no que couber, entre outros âspectos.
rodos os custos pertinentes à execução dos serviços, inclusive custos adicionais que
rcpercutam direta ou indiretamente sobre a mão-de-obra utilizada, tais como: vale-transporte,
rale alimentação ou outros beneficios legais concedidos; outros custos decorrentes de
desenrpenho técnico, comercial, operacional; lucro praticado pela licitante; tdbutos e
contribuições incidentes; despesas administrativas e operacionais.

5. DA MODALIDADE E TIPO DE LTCITAÇÀO
i I Modalidade de Licitação
5.1.1 O ceíame licitatório

será realizado na modalidade de PRIGAO PRESEN(]IAI.. r'irr
conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de l7 dc julho de 2002. regulamentacli n,,
Município pelo Decreto Municipal n' 2212007 e Lei n' 8.666. de 2l de iuúo l99l e sira-.

alterações.
5.2 Tipo de Licitaçâo

,5.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no MENOR PRl.( ( |
GLOBAL, na forma prevista-no art. 45, § 1o, da Lei n" 8.ó66193. atra', és da MEN()|{
TAXA DE ADMTNTSTRAÇAO (DESPESAS ADMNISTRATMS + LUCROS)
5.1.2 O valor global estimado para a presente licitação é de R§ 17.262,612,36 (dezesscle
milhões, duzentos e sessents e dois mil, seiscentos e sete[ta e dois reais e tritrta c seis
centavos), composto do custo de salários e encargos com sen'idores contratados e 1axa
adtninistrativa, sendo o julgamento da proposta em conformidade com descriro n,r
subitem 5.2.1.
Yalor Méilio

'[axa de Administração

lttm

Uni&Ério

Yalor Medio
Measd

Yalor Médio
Anual

Dcspesas Atlministrativas

197

345,00

r

7l .465,00

2.057.5 80.00

l-ucro

491

280.00

l]9. t60.00

t.669.920.00

3 10.625,00

3,727,500,00

TOTAL
Irbela

2
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C

DE PEQUENO PORTE
DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA
para qryl1ficaCão como Microempresa (ME) ou
r,. i Í ) licilante que cumprir os requisitos legais
3ó da Lei complementar no. 1231200ó, e que
l:r.presa d" ir"qrr"nÁ porte GÉp),
"on**t"àrt.
caso tenha interesse
,ti,'cstiver sujáito a quaisquer áos impedimentos do § 4" deste artigo,
devení comprovar tal
crn usufruir do tratamento' pre'isto nos uts' 42 a 49 da lei cirada

(I.

t,

I

arributo mediante apresentação de documentação comprobatória'
de p€-1,1:l: poÚe
A comprovaçao ie regularidade fiscal das microempresas e empresapara
participaçào na
como corrdição
somenr; seÉ Lxigida pára efeito de contratação, e não
fiscal scrii
ii.ituçao Na hiiótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
a
rcgularizaçàrr
para
ur."g,l*do prazode 05 (cinco) dias útãis, prorrogável por igual período.
da documentação.

6'3Naliciraçâo,seráassegurada,comocritériodedesempate,prel.erênciadecontrataçãoparaa\
microempresas e empresas de pequeno

poÍe

1.

DAPROPOSTA
de Preços' ANEXO ltl'
licitante deverá preencher a Planilha de custos e Formação
já citados nesse termo'
.iuntamente com os demais ANEXOS
7.1 No preço proposto deverâo estar inclusas todas as despesas com saliirios, -leis.sociait'
despesas
t.rbaihistar, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte' alimentação'

7.1

r

A

administrativas ã lucros e demais insumos nocessários à sua composição.

deverão ter como base as condições estabelecidas nas
I os custos de vale-refeição
'kabalho
categorias'
(-onvenções coletivas de

..1 o

celebradas pelos sindicatos das respeclivas

da sua equipe
r.alc-iransporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos membros
de cada
rle acordo com o I)ecreto n" 95.247, de'1711111987, no valor referente ao itineriírio
tuncionário.
no
7.-r A Llonconente vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco
caso 0
dimensionamento dos quanlitativos de sua proposta, devendo complementá-los!
dâ
obieto
ao
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
7
art' 5 rl'r
ii.ioçao, exceto quando oconir aigum dos elentos arrolados nos incisos do § 1" do
Lei n" 8.666, de 1993'
cuslo'
7.6ó disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à. fixação.tlos

providrt e(rlil ':'
variáveis decorrentes áe fatores futuros e incertos, lais como o valor
quantitativo de vale transPoÍe.
\âlÔres
7.7 Deverào ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços' os.
tals conlo:
estabelecidOs na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos soclals
SENAI
INSS (arr. 22. inciú 1, daLei 8.212t91), SESI ou SESC (arr. 30 dâ Lei n" 8.036/90),
art' 2'
do
(art.
dâ
Lei9.424196;
l5
ou seiqec (íecreto-Lei n" 2.318/86), Salário Educação
art 7'
do f)ecrero n 1.142199; e
§ 5' da cF), FGTS (Lei complementar I 10/2001.
^Ít.212,
(art.
22.
inciso III da cF. Lei n" 8.030/90, urt. ts;, s"guto Acidente de Trabalhoi SATiINSS
inciso Ii, da Lei n 8.212191), SEBRÁE (Lei n'8.029/90), Ferias (aí' 129 e o inciso l, aí'
I 30, do Decreto-Lei n' 5.452/43 - CLT), 13" Salário (Lei no 4.090/1963) e outros'
7.lt A besc para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença.norÍnativa
ou lei. Acordo, Dissídio ou convenção coletiva de Trabalho dos sindicatos, aplicável a cada
catcgoria profi ssional.
7.9 As propostas deverão conter indicaçâo dos sindicatos.

rdos coletiv<.rs, convenções

6
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e a respectiva dala
que executará os serviços
fissional
categona Pro
disPosto no
coletivas que regem cada
OcuPações - CBO, segundo
de
Brâsileiro
hase no Côdigo
base e vtgenc la. com
02, de 30/0412008'
Normatt va MPOG/SLTI n"
Instrução
exigida
da
21
aí'
do
III
inciso
coletivos' convenções col etivas,
a
dos sindicatos , acordos
ão
acarretar
indicaç
a
da
A ausênci
a análise das planilhas. Poderá
dificulte
ou
viabilize
ln
neste subitem, a quâl
po$a da LICITANTE'
ainda o reg ime de tributação
desclassificação da Pro
a empresa dever á observar
proPosta,
uÂ
s
e COFINS
de
Na formulação
7. 1
das alíquotas de IS S, PiS
dência
inci
à
tocante
no
ve
incl usl
córdão TCU n.'
ao qual está submetida'
712002e10.833/2003e4
10.63
n''
conforme as Leis
sobre seu faturamento,
as empre sas deverãcr
7.64'7 t2009.
"Seguro Acidente de Trabalho"'
camPo
do
sido
mento
7.1) Para o Preenchi
outras que Po rventura tenham
e
712009
6'95
n'
Decreto
do
aplicar o Fator Acidentário
observat as disPosiçõ es
de sua ProPo sta. devendo
ão
formulaç
da
editadas até o momento
Mi nistério da Previdência Social.
o seu CNPJ, definido Pelo
obra. .l':
FAP
ão
Para
de Prevenç
como cessão de mão de
s
enquadrado
s
de §erv1çO
e nos artrg'i
7.11 Por se tratar de contratação
de 2407/1991 e alterações
8.212,
no
Lei
da
1
3
no arl.
e alteraçõ-;'
3C ordo com o Prevl$o
RFB no 97 1. de l3/11/2009
Normativa
lcs
uução
lns
da
tl) I15. I l? e 118,
LPP oPunte Pelo SinlP
Porte
Pequeno
de
sa
EmPre
ME ou
-se da condiçã,.' 11,.'
licitante MicroemPresa
contratada. não Poderá beneficiar
ser
a
veúa
a
f<.rnna dl
Nacional' que. Porventur
e contribuiçtle S SOC iais. na
tributos
de
fonle
na
rctenção
do Simples Nacional
optante e estará sujeita a
sua exc lusão obrigatória
da
decorrência
m
e
que disPôcnl t'
le gi sl ação em vigor,
em consequen cia do
c
onúatâção,
da
ao
ente seguinte
n" l2l, de l'1 dc
contar do mês imediatam
iso II, da Lei ComPlemenmr
inc
31,
c
art.
ll
inciso
art. 17, inciso XII, âÍ' 30'
79712011
conforme Acórdão n" TCU
dezem bro de 200ó e alterações,
Planilhas de Custos e F ormação
PCFP:
aPresentarem
de
das
estarão impedi
o quo tal alitude
7.\4 As
do Simp les Nacional, Post
tributação
de
e
regtm
o
base
de Preços tendo como
córdão TCU 79712 011.Alicitante
l2312006, conforme A
LC
da
disPostos
aos
tro
vai de encon
aPós a assinatura tltl
ven tura venha a ser contratada,
que'
PoÍ
Nacional,
les
coÍn
optante Pelo SimP
apresen tar cóPia dos oficios,
dev
dia's,
(noventa)
conúato, no Prazo de 90
dó contrato de prestaçil(-l
com unicando a assinatura
recebimento,
e
tal
entrega
comprovantes de
que gera vedação a opção Por
(
situação
obra
de
mão
e/ou MuniciPal' no
de serviços mediante ces são de
Federal' Estadual, Di strital
Secretarias
tivas
resPec
de l.l ,i,
regl me tributrírio) às
ComPlementar n' i 23.
Lei
da
30
artigo
do
1
prâzo prev isto no inciso II do §
TCtl 2 79812 010
em conformidade com o Acórdão
alterações,
e
e
2006
d
dczembro

7.l0
1

ii.i^t.t

3.
t

'

8.2

DÀ

IIABILITAT^O'

apresentar os d.cunrcrrr,,
30 e 31 da Lei n" 8 666te3

.ro licitatório, os interessados deverão
tSffi"'f:i'lH,X".'o,l:E'#;il;;;;

Lr'tt'2e'

t'ins de habilitaçt":Tiil;;

licitante derr;'':
qi'Jintáça" técnica' a empresa

'ara
apresentar:

(Declaraçào rrLL
Ate stado( s) de caPacidade técnica
aPresentar
deverá
Iicitante
8.2.1 A emPresa
declarando ter a mcsma
de direi to púb lico ou Privado,
Certidão), fomeci do(s) por Pessoa
com o objeto descrilrr
com patíveis e Pertinentes
serviços
prestando
estar
ou
pres tado
c
neste Termo de Referência'
caracterls icas, quantidades
a prestação dos servlços
aPtidão
de
Para
8.2.2 ComProvação

e
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3.t.1

8.2.1

8 2.s

\r'";-tr

\4v'

P

prazos compatíveis com o objeto destâ licitação, mediante a apresentação de atestados
tirmecirlos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Os alestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividado
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente ou
documento de constituição da empresa:
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido.
pelo menos, um ano dO início de sua execuçâo, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.
O licitante disponibilizara todas as informações necessárias à comprovação da
Iegitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratânte e local em que
foram prestados os sen'iços.

g.

DAS OBRIGAÇOTS T NTSPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9. Cabe à L.icitante Vencedora/Contratada o cumprimento das seguintes obrigaçôes:
9.1.1 Recrutar, selecionar e encamiúar à CONTRATANTE, no prazo máximo de'18 ítpitrctrtr,
e oito) horm após a solicitaçâo. os profissionais necessários à realização dos serrrt',,'.
aptos ao início imediato das atividades no posto para o qual está sendo designa.lir. ,t.:
'l
acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida ncstc trnr.

I

de Referência;

9.1.2 Orientar regularmente os ocupantes dos postos de trabaiho acerca da

adequada

otimizaçâo dos sen'iços, dando ênfase ao uso respoÍlsável dos Íecursos, visando à
economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos
equipamentos;
'Manter
9.1.3
os membros da sua equipe sempre atualizados, por meio da promoção rÍe
úeinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos sen iços c
sempre que a CONTRATANTE entender conveniente9.1.4 A CONTRATADA rleverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do iníciu
da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica
Federal para todos os membros da sua equipe;
9.1.5 A CONTRATADA deverá viabilizar! no prazo de 60 (sessenta) dias, contados t1o inicr,,
da prestação dos serviços, o acesso dos rnembros da sua equipe. via intcrnet. por rni:io ti,'
seúa própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o oh:r'i
de verificar se as suas contribuições previdenciiírios tbram recolhidasl
9.1.6 A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos membros ,l;r '.
equipe para obtenção de exfato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscaiiz,rç..''
9.1.7 Responder, em relação aos seus funcionii'rios, por todas as despesas decorrcntes ,i.,
execução do serv'iço e por outras correlatas, tais como salirios, seguros de acidentc:.
tributos, indenizações, vales-refeição, vales-tmnsporte e outras que porventura Ieúanr rr
ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
9.1.8 Respeitar as nonnas e procedimentos de controle interno, inclusive dc aces:,o adependências, da SEMED e demais órgãos municipais e municipalizados vinculados ;,
ela;

9.1.9 Responder pelos danos causados à SEMED

ou

demais ó

S munlctpals

8
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municipalizados vinculados a ela, ou ainda a terceiros. durante a execução desle contrat6,
não excluindo ou reduzindo essa resfansabilidade a fiSCalização ou o acompanhamtnll
p.]a SEMED;
9 1.10 Cumunicar ao Fiscal do Contrato qualquer anormalidade constatada e prcstat rrs
esclarecimentos solicitados;
9I.11 iv.lanter. durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitaçãrr
exigidâs na licitação:
9.L.L2 Apiesentar, sempre que solicitada pelo Fiscal do Contrato, os compÍovantes dos seguintc-.
fatos: pagamentà de salários e beneficios dos membros da sua equipel recolhimento dos
encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do
TrabJho (por meio àa apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e
Desemprelados - CAGED, nos terÍnos da Lei n.' 4.923165) e relatório de frequência
/pontualidade oriundo do relógio de ponto;
9.r..13 fermitir ao Fiscal do Contrato o acesso ao controle diário de frequência e às carteiras
profissionais dos membros da sua equipe alocados à execução -do. serviço contratado; paÍâ a prestaçã()
9.7.L4 i'iscalizar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho designados
do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado:
9.1.15 Arcar com as despesis decorrentes de qualquer infração cometida pelos mêmbros da sui
equipe quando da execução do serviço objeto contratado;

'
9.1.16 Refazer os serviços que, a júzo do Fiscal do contrato. nào lbrem
satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
9 1.17 Selecionar e treinar adequadamente os ocupantes dos pos1os de trabalho aloearl.'' ,
prestação dos serviços, obsen ando a comprovação dos atestados de boa condutir c d,.,
idoneidade moral, tendo fi.rnções profissionais legalmente registradas em sua.s cartciras dt
trabalho;
9.1.18 Manter os membros da sua equipe sob as normas disciplinares da Administraçàtr
Municipal, substÍuindo, no prazo mííximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificaçãoquàlquer deles considerado inconveniente pelo Fiscal do Conrato;
9.1.19 Responder integralmente pelos serviços oontÍatados, nos teÍÍnos da legislação vigente;
9.t.20 Fiscalizar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho designados para a prestaçào
Jo serviço, com o fim de constatar no local a sua efetiva execução e veriÍicar as
condições em que estii sendo prestado;
9.L.21 Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de canitçr ugente e
prestar os esclarecimentos que juigar necessiirio;
9.L.22 Executar os serviços com o miíximo esmeÍo, devendo ser imediatamente refeitos aquclc,'
que a juízo do Fiscal do Contrato, não forem julgados em condições satislàtórias. s.":
que caiba qualquer acréscimo no preço contratado, ainda que em decorrênciir sr' 1(:rr .
necessário ampliar o horririo da prestação dos serviços;
9.r.23 Indicar um Preposto para gerenciar o Contrato;
9.7.24 Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de gararrir: ,r r- 'r
andamento dos mesmos, pernanecendo no local do trabalho em tempo i;tl!'.:
fiscalizando e ministrândo a orientação necessária aos executantes dos sen'iços. ,,
Encarregado terá entre suas obdgações, a de reportar-se, quando houver necessidadc .,
pertlnente para que s!'l,Iill
F iscalização do ContÍato e a de tomar as pÍovidê
ém de cuidar da
corrigidâs todas as falhas detectadas na execução d Contrato

gçrs5j1li'r311,
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disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos membros da sua equipe.
manter contato com a Fiscalização do contrato sempre que necessário.
9.1.25 ImplantaÍ, de forma adequada" a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eÍicaz, realizando os serviços cle lirnra
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem. todas as tJependências
objeto dos serviços;
1.26
\,la.nter
os membros da sua equipe em serviços devidamente uniformizados. limpos c cc,tl
:r
aparência pessoal adequada, deveudo substituir imediatamente lodo e qualquer .ltl.r
julgados inconvenientes à boa or«Jem e
normas disciplinares da Adnrinirtr.rç,r.
Municipal;
9.1.27 Fomecer uniformes para cada funcionário, sujeitos à aprovação do Fiscal do C ontrai,-,
conforme especificação constante neste termo;
9.1.28 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus membros da sua equipe, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encanegados, por meio do seu Encarregado-Geral;
9.1.29 Cirmprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Íbderal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da CONTRATADA;
9.1.30 Fomecer e instalar, em local a ser determinado pela Superintendência de Tecnologia da
Informação da Prefeitura Municipal de Imperatriz, relógios de ponto para que os mebros
da sua equipe registrem os horairios de entada e saida do trabalho, bem como realizar
backup dos registros e, também, emitir relatório de frequência/pontualidade oriwrdo do
relógio de ponto. mensarnente;
9.1.31 Apresentar ao Fiscal do Contrato, comprovantes de quitação de despesas referentr. a() nr,::,
anterior por ocasião da liberação de cada parcela/fatura: comprovante de c;uitaçàc, ,1
encÍugos previdenciários e sociais resultantes da execução do contralo. bern como. r,,1 ,..
aulênticas da folha de pagamento do mês, do comprovante de pagamento dos nrcnih'
da equipe que prestamrn serviços na Contratante (recibos. depósitos banc:ário. rtr' '
relatório de frequência ipontualidade oriundo do relógio de ponto. inclusive na h J,
de despedida. voluntiiLria ou involuntária, com a demonstração do pagiunentr> ila..: r.'i ,
rescisórias e apresentação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (l itt i
devidamente homologado pelo Sindicato da çcategoria, sob pena de retenção dc nor ii.
liberações até o cumprimento da presente obrigação;
9:1.31.1. Na ocasião da liberação da primeira parcela/fatura do contrato que advir cl,r
presente procedimento licitatório, fica a empresa contratada dispensa de compro\aÇàrl
dos itens epigrafados no item 9.1.31.
9.1.32 Realizar com assiduidade e dentro das normas trabalhistas, o pagamento dos saliirios dos
ocupantes dos postos de &abalho utiliados nos serviços contralados, bem como, recolher
no prazo legal. todos os encargos decorrentes, exibindo sempre que solicitado. as
respectivas comprovações;
9.1.33 Manter os serviços pactuados, mesmo com atraso de pagamento, pelo período de ate !)t)
(noventa) dias na forma do inciso XV do art. 78 da Lei n'8.666/93 e alrerações:
9.1.34 Apresentar ao Fiscal do Contrato cópia do contrato de trabalho dos ocupanles dos posi,:..
de trabalho afetos à execução do contrato, se aquele for por prazo determinado.
9.1.35 Saldar, na época própria, todos os encargos previdenci os e obrigaç
soclals prc'\ I§1r'
na legislação social e trabalhísta em vigor, vez que
me
dt sua eottil.e ,,i,
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9.1 36

9.1..37

9.r..38

9.1.39
9.L.40
9.1.41

9.7.4)

manteúo neúum vínculo empregaticio com a Administração Municipal;
Providenciar o cumprimento de todas zrs obrigações estabelecidas na legislação especifica
de acidentes de trabalho, quando em oconência da espécie forem vítimas os ocupante\
dos poslos de traba.lho durante a execução destc contrato, ainda que acontecido :t;;
dependências da Administração Municipal;
Assumir todos os encaÍgos de possível demanda trabalhista, civil ou penal. relacionir.iir ,,
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevençàr-r, cúnr'\r,' t'
continência;
Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
Fomecer aos membros da sua equipe vales transporte e vale refeição/alimentaçàu.
equivalente ao estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho.
EntregaÍ os vale-transporte e vale-refeição/alimentação no prédio onde os ocupantes dos
postos de trabalho exerçam suas atividades laborais;
Controlar o l'omecimento do vale-transporte e vale rei'eição/alimentação. mediante
compÍovante de entreg4 qüe deverá contei: nome e registro dos ocupantes dos postos de
trabalho, lotação. data de entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e mês de
competência;
Fazer o comprovante de entrega dos vales, obrigatoriaÍnente, em duas vias, sendo I (uma)
para a Empresa Licitante e outra para o gestor do contrato, e entÍegue após 2 (dois) dias
irteis;

funcionários da empresa de acordo com as nonnas
dc segurança orgânica da Administração Mrrnicipal;

9.'J..47 Promover a identifrcação de todos os

9.1 44 Fomecer 02 (duas) camisas de gola polo com identificaçâo da Conlratii<ir:
semesralmente, ou sej4 04 (quatro) camisas de gola polo anuais, conforme descritir,, i,,.
item 7 do Anexo I;
9.1..45 Fomecer as respectivas camisa§ de gola polo l0 (dez) dias úteis, contados a paíir (l(l
início da vigência do contrato, e os demais em ate l0 (dez) dias úteis após o inÍcrrr ri,
setimo mês referente ao início do contrato, sendo utilizado o mesmo prazo no caso dc
prorrogações;
9.7.46 Garantir o uso do uniforme, para as categorias de serriços relacionadas acima. senclo de
responsabilidade do preposto da Empresa Licitante Vencedora/Contratada a verificaçâo
de seu uso diário;
9.'t.47 Abster-se de repassar os custos de ruriforme aos ocupantes dos postos de trabalho;
9.1 48 O posto de trabalho não pode ficar sem preíador de serviço, cÍrso ocorra a empresa
deverá providenciar substituição imediata para não ocasionar problemas na execução dos
serviços à contratante;
9.1.49 Observar outras obrigações previstas neste Termo de Referênciq no Edital ou no
Contrato;
9.1.50 Realize um pÍograma intemo de ueinaÍnento aos ocupantes dos postos de trabalho, nos
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de enercia
eletrica de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos. obsen,arJas a,
norma-s ambientais vigentes; Sensibilízar os ocupaÍrtes dos postos de trabalho quanlo
necessidade de separação dos residuos recicláveis descartados pelos órgãos c cntirl:iili:,
da Administração Pública Municipal, na fonte geradora. c a sua destinação às associaçõt
e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. ue sera p
ida pela co icr,

l
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tÊrmos da IN/MARE no 6' de 3 de
seletiva do papel pam reciclagem, quando couber' nos
de 200ó;
novembro ale iSS5 do Decrelo no 5'940, de 25 de outubro
"
9.1.51 Sào expressamente vedadas à Empresa Licitante:
A contmtação de servidoi pertencente ao quadro de pessoal da Adminisrração
Municipal durante a vigência do conÚato;
prévia e expressa
g.
veiculação dãpublicidade acerca do contrato, salvo se houver

9.1.51.1

t.51.2 i

autorização da Administração Municipal;
co rato;
A subcontratação dà oufia empresa para a execução do objeto do
pertencentc ii
órgão
possuir em seu quadro de sàcio ien'idor ou dirigente de

.3
9.1.51.4
9. 1 .5

1

q. L-s l

direta

adnlinistração
a'rs
A inadimplência da empresa Licitante Vence dora/(lontratada' cont reteréncia
scu
encaÍgos estabe-lecidos contratualmente, não transfere a resptlnsabilidade Jrtr
tazàrr
pugrri** à Administração Municipal, nem pode oneÍaÍ o objeto deste oontraÍo'
qualquer vinculo iie
Empresa Licitante ienqcia expÍessamente
p"íu
iolidariedade, ativá ou passiv4 com a Administração Municipal;
a ser comprovado
úeclaraçâo de que instalara escritório em IMPERATRITJMA'

.5

a

q*t a
'l i s r.r,

nopra2]om:íximode60(sessenta)diasuteiscontadosapartirdavigênciadocontrato,em
e iteut
cuÁprimento ao disposto no inciso II do § 5" do art 19 da iN SLil no 2/2008
já dispoúa de mauiz.
9.1 . i I do Acórdào TCU n. l2l412013 do Pienario. Caso a licitante
fllial ou escritório no local definido deveÉ declarar a instalação/manutenção de no
rninimo escritório.
10.

DAs 0BRIGAÇÕBS

r RTsToNSABILIDADT,S

DA CONTRÁTANTE

-

I(). I
Étt"t* o pagÍrmento na forma do item l2 deste Termo de Referência, após o recebimento
definitivo dós materiais/serviços e veíficaçâo do cumprimento de todas as obrigações
I'emto l.le
tegais. fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste

Referência;

acompauüar e llscaltzitr .r
Designar um profissional parâ, na qualidade de Fiscal,
-l
.*".uçio do Contiato, conforme previsto no item I 8 rleste erm. de l{etêrência:
l0.l Promover O acompaúamento e a fiscalização do Contrato. sob () aspect() quantttrtti"' '"
qualitativo, anotando em registro próprio
-cujas as falhas detectadas;
especificações não atendam os requisitos mínütt.''
10.1
Rejeitar os materiais/seÃriços
conslantes do Anexo I - deste Termo de Referência;
0.5
Notif,rcar a empresa. por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes
tla execução do àb.1eto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas

10.1

1

corretivas necessárias:
Ínt'ormar a Contratada eventrais defeitos, identificados mesmo após o recebimenlo dos
rnateriaisi'sen iços e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparaçâo, conforme o caso;
l{).7 comunicar prontarnente à contratad4 quaiquer anormalidade na execução do contrato,
podendo recusÍlr o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas neste Termo de Referência, informando as ocorrências ao Orgàtt
j)ír

Gerenciador;
10,8

Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes
cancelamento do pauamenl,,
neste Termo de Referênci4 implicando em caso negativo
dos bens fomecidos ou serviços prestados;

t2
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iii.9

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instruÍncnto equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666/91 e suas
alterações;
10.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fomecedoÍ antes dos atos relativos à
firmatura e gestâo contratual, devendo o resulrado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e jrmtado aos autos, com a instrução proc.essual necesvíria;
l0.l Exp:dir as Autorizações de Fomecimento/Serviços;
10.12 Receber o objeto em dias úteis, no horririo das 8h as 18h, no local determinado na
requisição/autorização de f<lmecimento/serviços, podendo ocorrer situações onde os serviços
serão prestados em finais de semana eiou feriados, com a devida comuticação prér,ia a
empresa CONTRATADA:
{).
I
I 3 Disponibilizar local adequado para a apresentação dos ocupantes dos postos de trafralho;
li).14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato:
rir.l,§ Pemritir o livre acesso dos ocupantes dos postos de trabalho da CONTRATADA. d,:sdc
que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e crachá de
irJcntiticação pam prestação dos serviços;
, r. i ír Proporcicrnar
todas as condições para que a ConEatada possa exccutar o objeto de acordo
'
conr as determinações do Contrato. do Edital e seus Anexos. especialmente do Termo de

I

Re t-erência:

i0.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações

assumidas pela Contratada. de acordo conr
as cliiusulas contratuais e os termos de sua proposta;
i0.l8 Presur esclar€cimentos que se fizerem necessiirios à Contratada;
10.19 Notificar previamente à Contratad4 quando da aplicação de penalidades;
10.20 Caso necessário, aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na

legisla;ão.

ll. DA VIGÊNCrA CONTRATTTAL E EXECUÇÃO »O COXrnC.rO 11.1 A contratàção dos sen,iços objeto deste Termo de Referência dar-se-á

por meio tlc
Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame. no prazo dc
05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a sua celebração. discriminando c:rd:r
item de prestaçâo de serviços (com base no preço mensal por posto), conforme }linutt
de Contrato a ser lomecida juntamenÍe com o Edital de Licitaçãot
17.2 .{ vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data tia
assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
ató o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do aÍ. 57, inciso II, da Lei n." 8.66ó193. corn
r isttrs à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração;
11.3 A CONTRAI'ADA dever{ no prâzo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conÍados
da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horarios a
serem Íixados pela CONTRATAN'IE informando, em tempô hábil, qualquer morivo
impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados:
11.4 Segundo dispõe o art. 30-4, da IN SLTLMP n." 0212O08, a CONTRAT {DA não tem
direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a btenção de
os e condições
mais vartajosos para a Administração, conforme estabelece inciso II
Art. 57 da Lei n."

,ÍsL
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8.666193:

Nas eventuais prorrogações contratuâis, os custos não renováveis

já

pagos .ru
para a
eliminados
como
condição
ser
primeiro
contratação
deverão
ano
da
arlortizados no
n
l9da
IN
SL.l't'\ÍP
renovâçâo, em conformidade com o di§posto no inciso XVII, do aí.

11.5

02t20081

11.6

Não será efetivada a prorTogação qontratual quando os preç()s praticados

pel.t

CONTRATADA estiverem superiores âos estabelecidos como limites pelas Portarias do
tÍinisterio do Planejamento, Orçamento e Gestào. admitindo-se a negociação como redução
de preços;

1L.7

Tambem não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido
«lcclarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação
e, ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos;
iiI
/\ ('\ecução dos Sf,RVIÇOS contratados ocorrerá na sede da SEMED e em outros
,ir5ràos n.runicipais por esta determinada. Quanto aos LocAIS, esses serão distribuídos
çorrlôrme descrição e Ordem de Serviço emitida pela Contratante;
LI 9
,\ ;\utorização para início da prestação dos serviços será emitida pelo Departamento de
( ()nlpras, através de ORDEM DE SERVIÇO à enipresa;
1.1.10 [.]ma vez recebida a autorização mencionada, no item anterior. il L'mprcsa apr(senlari! i-'\
proÍissionais responsáveis pela execução dos seniços, junto ao gcstot dr.r ( onlrato ir \-l
designado pela SEMED, na forma do artigo 67 da t.ei n.' 8.666i91. acontpaohado Je ( 'r;,r,
de Apresentação, contendo os respectivos dados pessoais e inlbrmaçôes tlualto à hahiiit.rç::r,
e qualifi caçào profi ssional.

I2. DO PREÇO E DAS CONDIÇÓES DO PAGAMENTO'
12.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha d.'
Composiçào de Preços - Anexo III a este Termo de Referência.
12.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros. fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços/fornecimento, não podendo sotier
leaiuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 13 deste Termo de
Refc'rência:

12.3 Caso a Contratante não demande o total da quântidade estimada, não será devida
irrL.lenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei n'8.666193.
'4
'\ CON TLATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos
lirrnec imentos/scrv'iços. para conferência por parte da CONTRATANTF. e postcrior
irprovação pzra laturamento.
12.5 Depois de realizada cont-erência e aprovação do pré'faturamento, a CONTR,\TAD,\ rlcr,.'
cnritir a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento/serv'iços em 02 (duus\ r'ias. quc dcr , ri..
ser entregues na Administração Municipal, para fils de liquidação e paÊamenro.

O

pagamento à Contratada será elêtuado pela Secretaria da Fazenda c ( r,..r.r,
Orçaiuentári4 por meio de transferência eletrônica ou ordem hancária. cm até l() arrr,',,
dias após a aceitaçâo definitiva dos materiais/sen,iços, com apresentação das notas ll:e.rr,
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
12.7 O pagam ento deverá ser efetuado em PARCEL
P
R(]IONAIS NTEDIANT E ()
FORÀi
ENTO DOS
RIAIS/PRESTA A D
\,
§ - à medida
que forem entregues/executados os mesmos, não devendo e
vinculado liquidação total

12.6

l.l

Ii
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do empeúo.
12.8 Para fazer jus ao pagaÍnento, a Connatada homologatória deverá aprescnor junto às notÍrs
fiscais. comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estaduai e Municipa'r.
-fempo
dr: Serr rç,,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garanria por
FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas'- ('ND.i
bem como a qútaçâo de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serrir,,',
contiatados, inclusive qurnto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Scn içi,,r
ICMS e Imposto sobrc ServiÇos de Qualquer Natureza - ISSQN.
12.8. I
empresa CONTRATADA, fica dispensa da comprovação de quitação
exclusivamente na ocasião da primeira parcela,rfatura, dos impostos ou taxas decorren(cs ilc
lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e Imprusto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN
pagamento,
12.9 Para fins
Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
lirmecimentos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
rncdiante contabilização e apresentâção, ao final de cada êntrega ou peíodo não inferior a
um mês, pela Contratad4 dos formulifu:ios de controle dos fomecimentos/serviços.
12.10 A atestação da Íatura coÍÍespondente à prestação do serviço/fornecimento caberá ao
fiscal do contÍato ou ouúo servidor designado pâra esse fim.
L 2.11 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a tiquidação da despesa.
o pagÍrmento ficará pendente, ate que a CONTRATADA providencie as rnedidas
r

.A

a

de

saneadoras.

12.L7.1 A contagem do prazo para pagamento

será reiniciada e contada da reaprescnl:rçàt '
.e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com iu dcrid.r.
correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus arlrcionu: .,
CONTRÁTANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviço.r pc i
CONTRATADA.
12.12 Neúum pagamento scrá efetuâdo à CONTRATADA enquanto pendente quaklliÍl
obrigagão documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preçii:,
ou atualização monetári a.
12.13 A CONTRATANTE reserva-se, aind4 o direito de somente efetuar o pagamento apó\ ír
atestação de que o fomecimento/serviço foi execuüado em conformidade com as
especifi cações do contrato.
.12.14 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais/serviços na lotalidade do
valor e das quantidades estimadas para a contmtação, realizando o pagÍrmento de acordo
com o fornecimento/serviços efetivamente efetuado.
12.15 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa"
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes
multâs, ressaÍcimentos ou indenizáções devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
L2.LG No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido dc
algu'na forma para tânto, serão devidos pela Contratante encargos nroratórios ir rarl
nominal de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regirne ,.lc rur,
simples.
77.17 O valor dos encargos será calculado pela formula: E
VP. onde: L\4
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre
para o pagamtsr,
ta prevl

a

=lxNr

l5
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a do efetivo pagamento; I = Indice de compensação financeira : 0,0001643 8; e VP Valor da prestação em atraso.
12.18 Os pagamentos quanto à prestação do ser,,'iço de acordo com o que irá ser estabelecido
ocorrerá mensalmente, conforme demonstrativo abaixo.

r

ANO: 20lE/2019
Inicio da Pre
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(]ONTA ('ORRENTE VINCULA.DA PARÁ
TRABAI,HISTAS

13.1

MESES

/

^

QUITAÇÃO DE OBRIGAÇOES

Administração Municipal eferuará os pagamcntos referentes à qútação obrigacional
de adimplemento das parcelas contratuais em conta específica da Contratada;
13.2 A licitante vencedora deverá assinar na data da celebração do contrato, todas as
autorizações exigida^s ncsse edital, permitindo que a contÍatante execuÍe todos os comandos
do arligo e anexo referenciados. sob pena de não se efetivar a contratação e a aplicação das
peualidades cabíveis:
i I L{s
provisôcs realizadas pela Contratante para o pagamento dos encargos trabalhistas. em
rrlaçào à mão de obra da contratad4 serão destacadas do valor mensal do conúAto r.'
depositadas em conta vinculada em instituição bancária- bloqueada paÍa movilnenti.rvu( ) (
.A,

aberta em nome da empresal

13.4 A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da Contratantc.
exclusivamente para o pagamento dessas obrigações;
13.5 O montante do depósito vinculado será igrurl ao somatório dos valores das seguintcr
provisões:
a t I 3' (decimo terceiro) saliirio;
b) férias e um terço constitucional de ferias:
c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa uausa; e
d) enciugos sobre férias e l3'saliírio.
13-6 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas a que se
refere e mediante as seguintes condições:
a1 pirrcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13o salá,rio, quando devidosl
b) parcialmente, pelo valor correspondente as ferias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de
tir ias dos ocupanles dos postos de trabalho vinculados ao contrato;
., lrarcialmente. pelo valor correspondente ao l3o salário proporcional, ferias proporcionais e à
rr,Jerizaçào conrpensatória porventuÍa devida sobre o FGTS, quando da demissão dos ocupantes
ti(,s postr).t de trabalho vinculado ao contrato;
-ii ;ro linal da vigência do contrato, de acordo com o pagarnento das verbas rescistjrias.
13.7 Para liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagan1ento ile eventuli.
indenizaçôes trabalhistas dos ocupantes dos gtstos de traba
ocorridas
te a vigilc il

ló
Rua Ceará, n" 424
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rlo contralo, a Contratada deverá apresentâr à confatanle:
.,) u) úocu[lentos comprobatórios da oconência das obrigações trabalhistas e seus respectivos
prazos de vencimento; e
b) todos os dados necessários para que a Contratante possa viabilizar os depósitos previstos no
inciso V do art. l9-A da IN SLTVMPOG n" 0212008. tais como os dados bancririos (banco.
agência, conía corente e conta vinculada) e os dados pessoais de seus trabalhadores diretamente
vinculados à execução do contrato (nomes, no do CPF) e demais dados necessários para essa

Íinalidade.
13.8 Após a confirmação da oconência da situação que ensejou o pagamento de indenizaçàr'
trabalhista e a conferência dos cÍílculos, a Contmtante expedirá a autorizaÇao piril
movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição financeira no prazo márimo
de 15 (quirze) dias, a contar da data da apresentaÇão dos docurnentos comprobatórios pela
empÍesa;

13.9 A autorização

de que trata o subitem anterior deveú especificar que a movimentaçàt,
será exclusiva para o pagÍrmento das indenizações trabalhistas aos trabalhadores
lavorecidos;
i1.10 A Contratada deverá apresentar à ContÍatante. no prazo márimo de 3 (três) dias úteis,
contatos da movimentação. o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitaçào das obrigações trabalhistas;
"13.11 o saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRA]ANTE, no momento
do encerramento do contrato, no aval do sindicato da categoria correspondente aos serviços
contralados, após a quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao
sen'iço contratado;
13.12 Os valores provisionados serão discriminados conforme a tabela a seguir. Os percentuais
apresentados na tabela são obrigatórios, não podendo as licitantes apresentar percentuais
diferentes em suas planilhas de custo e formação de preços.

Rf,SERVA MENSAL PARA O PAGA}TENTO DE ENCARGOS TR{I]ALHTST.IS ,
PERCENTUAL OBRIGATÓRIO INCIDENTE SOBR-L A Rf M UN ERÁ Ç',i().
RAT 2Y.
RÀ'f 301,
ITIM
RAT I%

l"

(décimo terceiro) salario
Ferias 1/3 Constitucional
l\,Iulta sobre FGTS e contribuição social
sobre o aviso prévio indenizado e sobre
I

,'

tralqlha{o
Subtotâl
lne idônciir do Submódulo 4.I sobre
tt'nrs. ll3 Conslitucional de Íérias e 13'

t

f

8,33%

n,tonlo

8.339ô

'

8.119á

12.

5.00%

5.00%

5.009ó

25,430Â

25,43"h

25.130^

,39o/o

7,60%

7.82%

33,03%

33,25o/o

ur iso-pr_évio

7

décinro terceiro) saliírio+

TOTAL

32,82o/o

[.rbela 4

*

Considerando as alíquotas de contribuição de 1%.2% ou 39á referentes ao grau de risco de
acidente de trabalho, previstas no.àÍ1.22, inciso II, da Lei n" 8.212
de 1991
21 de jul

l1
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As despesas decorrentes desta contíatação ocorrerão por conta dos recwsos ordinários
próprios da SEMED, conforme quadro abaixo:

{.1

:U.0lll - Secrctaria Municipal de Educação
il.-.i61.004i.2437 - Manutenção e I)esenvolv. das Atividades e Proj. Pedagógicos SEMÉD
lí).002. 12.3ó1.0043.2628 - Manutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 1.3.90.19 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recwso:001 - Recursos do Tesouro Municipal - MDE
027 - Recursos do FUNDEB 40%
Fichas:2272 e lf41
15. DA

REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

15.L 4 repactuação de pregos como espécie de reajuste contratual devcrá ser utilizada

rras

contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. riesdc quc
seja observado o intervalo mínimo de um ano das datas dos orçamentcs nos quais a proposl.J
se referir, conforme estabelece o art. 5o do Decreto n' 2.2'11' de 1997;
i,5.2 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a
anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrel durante a vigência do contrato, é dircito
do contratado, e não podeú alterar o equilíbrio e«.:onômico e financeiro dos contratos.
conforme esrabelece o art.37. inciso XXI da Constituiçâo da Repúblioa Federativa do
Brasil. sendo assegurado ao presladoÍ receber pagamento mantidas as condições efetivas da
proposta;

15.3 Nas eventuais prorrogações

contratuais,

os custos não renováveis já pagos

ou

amoflizados no primeiro aro da contratação deverão ser eliminados como condição pÍua a
renovação;

15.4 A repactuação

poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necesúrias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão dc
obra e os custos decorrentes dos insumos necesúrios à execução do seniço.
15.5 A repactuação para reaj uste do con[ato em razãc] de novo acordo. dissirlio ou conrcrrr,l,
coletiva deve Íepassar integralmenle o auÍnenlo de custos da mão de obra decorrents dessc:.
instrumentos;
15.6 O intervalo minimo de 0l (zz) ano para a primeira repactuaçâo será contado a paíir ili
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como terrno inicial, a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maror parcela do custo da contratação for deconente dc
mão-de-obra e estiver vinculado ?rs datas-bases destes instrumentos, conforme Orientação
Normativa No 26 , de 0l/0412009, da Advocacia Geral da União;
:,5.7 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade seú contada a partir da data do
lato gerador que deu ensejo à última repactuação;
15.8 As repactuações serão precedidas de solicitação da licirante contratadâ, acompanhada de
demonsúação analítica da alteração dos custos, por meio
apresentaç ao
planilha de
cusl.os e Íbrmação de preços e/ou do novo acordo ou con
coleti
ue fundamenla a

k

l8
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repactuação, conforme for a variação dc custos da mesma;
E vedada a inclusão, por ocâsião da repactuação, de beneÍlcios não previslos na prlil.rr.'

15.9

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força dc instrumento lcgal.

sentcnç:r

normativâ, acordo coletivo ou convenção coletiva:
15.10 Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos dccorrentc ri,
mercado, essa somente será concedida mediante a comprovação pela contratada do aurnentt,
dos custos, considerando-se:
a) Os preços pÍaticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b1 As particularidades do contrato em vigência:
c) lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tanfas públicas ou
()utros equivalentes; e
J) A disponibilidade orçamenúria do órgão ou entidade contratante.
15.11 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta
diâs), contados a partir da solicitaçâo e da entrega dos comprovímtes de variação dos cuskrs:
15.12 As repactuações. como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilanrento
ou termos aditivos e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financciro dos crrntraÍrr..
e.xccto quando coincidirem com a pronogaÇão contratual, em que deverão ser funralir a,.ir,
por aditarnento;
15.13 O prazo referido no subitem 15.11 ficará suspenso enquanto a corltratada nrio ç-u'rrn' '
atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante Para a cornPro\1l(-ir
variação dos custos;
15.14 A conúatante podeú realizar diligências para conferir a variação de custos alegr;,.l;r ;,
contratada;
15.15 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusir.amenle para os ilcns rlrrt
motivaram, e apenís em relação à diferença porventura existente;
15.16 A Administração deverá assegurar-se de que os preços contralados são compaliveis corn
aqueles praticados no mercado. de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantaiosa:
15.17 A repactuação deverá ser solicitada pela Licitante conhatada a partir Ca homologação da
convenção ou do acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria
profissional a que estão sujeitos os ocupantes dos postos de trabalho vinculados à execuçào
do objeto do contrato, até a data da pronogação contra$al subsequente, ou do término do
contrato. respeitados o disposto no item 15. I deste termo;
i5.18 Se por ocasião do encerramento do conüato ou de eventual pronogação do contral,) i)
convenção ou o acordo coletivo a que se refere o item anterior ainda não tiver .,,'

homologado. deverá

a

Contralada ressaltar

o

seu direito à repactuação.

:ioi-.r

preclusão;
15.19 Os preços dos insumos e materiais serão reajustados de acordo com a variaçao
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.

I

I
I
I

p:,'

d.'

'

'

i

16. DO PRÂZO E CONDIÇÔESDD EXECUÇÃO ..
16.1 A Contratante, além do prazo e condições de execuç:ão estabelecidos no itenr l(i .t.
Termo de Referência deverá observar:
15.1.1 A execução do objeto terá inicio em ate 48 horas a s o recebimento da ()rdenr ..1.
Serviço emitida pela Contratante, a aquisição de fo a parcel
e os sen'lços enr

L
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Regime de Empreitada por Preço Global. vigorando pelo período de l2 (doze) meses.
16.2 A execução do objeto será realizada sob demanda, conforme a neccssidade e de aoordrr
com a conveniência da Administração, bem como da existência de disponibilidadc
orçamentária, nas quantidades, locais e prazos determinados pela Contmtante. por ocasião tla
emissão da solicitação formal, sendo de inteira reslnnsabilidade da Contratada o ônus com a
cxecução do objeto;
16.3 A execução do objeto será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompaúamento da qualidade e dos pmzos dos fomecimentos/serviços alcançados com
r istus a efetuar eventuais ajustcs;
16.4 (luaisquer problemas que venham a comprometer o bom da execução ou o alcance dos
prazos dos fomecimentos/serviços estabelecidos devem ser imediatamente comtrnicados a
CON-IRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução
para o problema;
16.5 O objet<r será executado observado o disposto no Anexo I e demak disposições deste
Termo de Referênciq
16.6 A Contratante podeú rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços em desacordo
com as especiÍicações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contratô.

GARANTIA CONTRÂTUAL z
77.1 No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura do C()NTRAIi) c
retiradas da Nota de Empeúo, a CONTRATÂDA devr'rá apresentar garantiir
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do CO|r-TRATO, a fim de

17.

asseguru a sua execução, em uma daq seguintes modalidades:
a) Caução em diúeiro ou títulos da dívida públic4 devendo estes terem sido emitidos sob a
Íi,rrna escritural, mediante registro em sistema centralizado de tiquidação e de custódia
.rirtorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
,Iirlrirlo pelo Ivíinisterio da Fazendat
'1, \c! uro-Barantia; e
. r I iança bancátia conlbrmc Anexo IV.
17.2 Em se tratando de garantia prestada através de caução em diúeiro. o depósito deverá ser
Iêito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal - CEF, conforme determina o art. 82 do
Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetâriamente.
nos termos do § 4" an. 5ó da Lei no 8.666/93;
L7.3 Se a opção de garantia for seguro-garantia ou fiança banciiria deverá ccrnrcr
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade. de inalienabilidaLl,;
e de irrevogabilidade;
A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contempliu todos os c\cnto,.
indicados nos subitens 17.10.1 a i6.10.5 deste Termo de Referência;
17.5 A garantia prestada pela CONTRATADA deverá ser válida por mais 03 (trôs) àres*
após o término da vigência do CONTRATO, mediante a certificação pelo Gestor dc que ,,,
serviços foram realizados a contento e as obrigações contratuais pactuadas foram cumpridas.
Íros ternos do inciso XIX do art. 19 da IN 0212008;
1.7
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de qualqucr
obrigação. inclusive indenização a terceiros, ou reduzido e lermos reais
desvalorizaçào
da moeda de forma que não mais represente 596 (cinco por c
1
to tal estimado do

t7.4

.6

ilu:r Ccará, n'424
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P

lo_prazo mríximo
CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a fazeÍ a respectiva reposição,
pela
SEMED;
que iol notificada
<le 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em
das obrigações pactuadas, o pagamento
além
cobrir,
I t.J A gàrantia contrarual prestada deverá
tle rnultas e obrigações trabalhistas;
17.8 .,\ galaúia seiá atualizada nas mesmas condições do CONTRATOI
t/ 9 A inobservância do prazo Íixado para apresentação da garantia acarretará a aplicaçào dc
nruha de 0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso. ati'r'
m:íximo de 2olo (dois por cento);
autot'iz'r :
17.10 O atraso da entrega da garantia, superior a 25 (vinte e cinco) dias'

AdminisuaçãoaPromoverarescisãodocontratopordescumprimentoouCuntprlnlelll.}
J':
inegular de suas cláusulas, confonne dispõem os incisos I e II do art. 78 da I ei n" 8.066'
rqq1

17.11 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalitlade escolhida, o pagamento
Prejúzo advindo do não cumprimento do objeto do contrato
17.11.1

de

e do

nào

adimplemento das demais obrigações nele previstasi
ou
Prejuízos diretos causados à contratante ou a Terceiro, deconentes de culpa
dolo durante a execução do contrato;
As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada:
Obrigaçôes trabalhistasi previdenciiirias de qualquer natureza, não tonradas pela

17.71.2

.L7.3
17.11.4

77

Contratada;

17.11,5

Após a execução do Contrato seú verificado o pagamento das verbas rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos ocupantes dos postos de trabalho da
(lontratada em outra atividade de prestação de serviços. sem que ocona a intemrpção do
contrato de trabalho.
o íim dr'
a contratada nâo logre efetuar uma das comprovaçôes acima indioadas até
Castr
17.1.2
t'
scgundo mês após o encenaÍnento da vigência confatua.l, a contlatante poderá utiliz::r
:i
rescisriril:'
verbas
ya'ior da garaltia prestarla para realizar o pagamento direto das
'
cla
lnsl:
''.:'
e
l9-A
aís.
conf'orme
-]
-s
trabalhadoies alocados na execução contratual,
Normativa SLTVMPOG no 2, de 2008 e autorização expressa a ser concedidr 1,' '
Contratada no momento da assinatura do conüato:
17,13 Serão consideradas extintrs a garantia:
{'
L7.13.1 com a devolução da apólice, da carta de fiança ou com autorizâção pala
garantir
levantamento de importâncias depositadas em diúeiro a título de
companhada de declaràção do Contratante, mediante termo circunstanciado de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato'

I8. DA FISCALIZAçAO E CONTROLE-

O acompaúamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
asseguÍar o perfeito cumprimento do contato, e seni exercido por Íepresentantes da
Admlnistraçaô, especialmente designados na forma dos artigos 67 e 73 da Lei no 8.666/91 e
do art. ó'do Decreto ro 2.271197:'
LB.2 A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serv'iços, na forma integral. será leit '
Ednel Loittla.
ula 3{.171pelos sen,idores Francisco Magno Silva de Oliveira, Mat
S}
. qLle allt )tli.il
Matricula 50.67,1-5. especialmente designados, ou outro(s repres

1g.1

2t

G
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o que for necessário à regularização
as ocorrências' determinando
torlas
io
Lei n" 8.666, rte 21'06'93'
cÍn regislro PróPr
forma do Artigo 67, da
na
a
observados
s
,.1as Íaltas ou defeito
SEMED em nada resringem
ização
Pela
fiscal
da
o
do
atuaçã
18.3 As exigências e. a integr al e exclusiva da emPresa no que conceme à elecução
re sponsab iiidade, unica'
de todos os
trbjeto contratado;
respon§ável Pe la execução
exclusiva
e
única
â
18.4 Não obstan te a empresa seja resen' a-se o direito de exercer a mais amPla e comPleta
SEMED
serviços contÍatados ' a
ndo Para tsso
de ocuPante de posto
frscalizaç ão sobre os sen'iços Pode
bcm com o a substituição
local'
do
retirada
que ctnbarilçar
18.4. t Ordenar a imediata
se m unifomre ou crachá'
estlveÍ
que
ra
vencedo
de trabalho da emPresa
área, a scu exclusivo c riterto.
o u cuja Permanênc ia na
lização
fisca
sua
a
ou dificultar
julgar
de trabalho coloc:r'lt'' 't
dos ocupanles dos postos
profissionais
canelras
18.4.2 Examinar as
*eitú-"-a' n"çào profissional:
SEMED;#
empt't rr' ':
dâ
serviço
".
junramente conl o preposto da

inconvenientel
;'nt""'
18.4.3 Document' t rin''íã "gi'r"

p'op;o'

frequênciao*"t'i^it'à""tp"ttã'átratalhoto'oto"enti*tida^s'determinrn'l'
a^ r"'11^T,',:::§X".il:il"*il conrrata,ra.
que ror n ..*unJt'ilniíiãiàà
o

18.s o

parcial
aescumprimento-total ou

d" "tq:1t1oil;;;;r;;;;.j#

"':*i;:ii#ill,i,iu',:'-,',:1i:il "ffIi:;üi&:1"1ffi;;;;;
podendo culminar

t99l;
it6oo'de
"i'f*.lização

ra.6

" "':1"':";:'"##';;;i;"

ai'p"à ""'

a aplicaçào ,.lt
na'regisraçao,vigen'le'
artigos 77 e 87 da Lei n'

'

denue
Àôô
trabalhistas e sociais exigirâ
tt
--.^
obrigações
das
^hrioâcões
do cumprimento
3" da
conforme dispõe o aí' 1e5' §

Seguridade,social'

,,
cotrtratual:
Fedàral' sob pena de rescisão
^Ut;:UX"tXfil;T"T';
Io"r,iiu*r"
mês anterior,
b) Recolhimento do FGTS,

;;;#;

em
de salá'rios no prazo nreviso

:li:"#:H

rlr FJmecimento d"

i;À;ô;;ffi ü
e) Pagamento

t"nffiJi^*ãi"

instntmcnt.l
conÍ.orme estabelecido no
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ra'
11111e;r1e

iôxiónrt'lF

r
OBRIGAT( )Rll I t 1 ''

"ritt"*11"t
'utt
DE rtu\BALHo:
õóNvrNç{õ'ôoi-srtva

9oj1"

tulttl:.roondente

férias' na forma da I ''r
pagamento do adicional de

il,i"'"..",^".
:'-H,Tã"','.'::'ãl:i1fil#ii5il*f ,;mli!li;3ffFmpreg'lr
das inrorm iç ''l
il

il'ffi#'":]":,S: i:*t1"":
t#lli;[':'"':i:ilffiH:il
to*o'
oit
ptru.rtgütao'

â,,.,il;õiau'

'*"'' "j.tÍ::acordo "ol.tiro ou.scntcnç'r
ento das emai s obri
;;';
",ffi
Jil'âl
T:
i:
riffi lnT.".,1x.,"j'::ffi
"iil'fi
po*o' de trabiho vinculados ao contrato'
ào'
de
**rul'lll
em
na CLT
gaç ôc s

d

"*o-itt t'uuátt'ittu' d;;"
;;;;;ü;;;t'

dispostas

18.7 o

manutenção das condiçôes

descumprimc"t"
habilitaçãopelocontratadodeveÉdarensejoett"'"iàJtont'utoul''"*prejuizodasdemais
sanções:

18.8

A

um prazo para que a Con
AdministÍação poderá conceder

regularize -turi''
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contratual'
sob Pena <Ie rescisão
habilitação,
condições de
ir a situação:
alhistas ou suas
empresa de corrlB
e
da
r.rbrtgaç Ões trab
incaPacidad
la Con tÍatada das
car má-fé ou a
o Pagamento pe
identifr
verificar
não
e
dev
quando
o fiscal
tos de trabalho seràrr
dos
Pos
rescts ão contratual'
da
ocupântes
do
ão de que os
18.9 Quando
oc oÍTA a intemrPção
que
comprovaç
a
u
o
sem
-,7
verbas resc isórias
açao u e serviços,
atividade de Prest
outra
em
rezú ocados
gaÍant ia contratual Prestada
no
o citado acima' a
contrato de trabalho;
dispost
o
e
d reto aos tÍ abalhadores
a comprov
agamento
Contratad
a
o.P
da
que
18.10 Ate
do anttt'u^tnto
ainda ser utilizada Para
íl
(dois)
02
ate
incrso IV
deverá ser retida, Podendo
pag amentos em
e no alt. 19-A'
o"ra,
não efetuar os
a
convocatóÍi
emPres
da
caso
no instruÍnento
conforme previsto
no
vlgência contrat ual,
va n" 02/2008;
os cuidados relacionados
ainda
Normatl
ão
âdotaÍa
da lnsrruç
independente
MuniciPal
da Admnistração
pre sente instrumento '
do
ização
ao
fiscal
A
integrante
18.11
subsídios ne cessários
I N" 03/2009, paíe
os
NiSLT
todos
da
IV
Anexo
à contratante fornecer
de transcrição' cabendo
mistcr.
cunrPrimento desse

llA S SANÇOES ADMINISTRATIVAS

asstnitr it
proPos ta. não
sua
de
licitação
d.'
1"9.1
do Prazo de validade
que cusele retardantento
ocado dentro
conv
edital
que.
no
da
uele
exlgl
19,1.1 Aq
não mant iver a Prr4'rsurde entregar documenlação
falsa.
ão
contrato, deixar
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documentaç
comete r fraude
ou
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do
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e
execuç
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1
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documentação exrgr
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a) por I

documentação lalsa exigida no edital, ensejar o Íetardamento da execução de seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do CONTP.ATO, compoÍar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contrataÍ com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, gaÉntido o direito à ampla
defes4 sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradação das faltas:
.(um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar

documentação exigida;
b) por 2 (dois) anos: aquele que ensejar o retardamento da execução do CONTRATO:
c t por 3 (três) anos: falhar ou fraudar na execuçâo do CONTRATO;

d) por 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaração falsa, apresenta! documentação falsa
c.-,nieter fraude fiscal; e
c1 por 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alíneas

t,'.t

"a" a"d".

19.2.3 Multas: Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeitn.
mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informaçrics
prestadas, a Contratada estará sujeita à aplicaçâo das seguintes multzs:
r) L)ü mora de 0.5% (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor rnensal do confato, por dia
.lc ltraso. na execução total ou parcial dos serviços;
lr) Compensatória de 5Vo (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por inliaçàu a
qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada na alínea'a', e aplicada em dobro na
sua reincidênci4 caracterizando inexecução parcial ou total;
c) Compensatóri a de 10o/o (dez por cento) sobrc o valor total do contrato, no caso de sua rescisão
por ato unilateral da SEMED, motivado por culpa da Contratada, gaÍantida defesa prévia.
independentemente das demais sangões cabiveis; e
19.2.3.7 A(s) multa(s) a que se refbre o subitem 19.2.3 não impede(m) que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sançõts
previstas nesta Lei.
19.2.3.2 A(s) multa(s), aplicada(s) após regular processo a<iministratitr. :cr.rij."
descontada(s) da garantia da respectiva contratada.
19.2.3.3 Se a(s) multa(s) for (em) de valor superior ao valor da garantia prestada. alc;ir ,tr,
peÍda desta, respondeú a contratada pela sua diferença, a qual será descontada d,r.
pagâmentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quândo for o casr,.
cobrada judicialmente.
19.2.3.4 Suspensão temponiria de participação em licitação e impedimento de contralar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
i9.2.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes de puniçâo ou até que scja promovidâ
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
'concedida sempÍe que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
19.3 As sânções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação c
impedimento de contÍatar com a Administração Públic4 e declaração de inidoneidade para
liciter ou conmtar com a Administração Pública poderà: ser aplicadas juntamente com as
de multa.

'

19.4

Previamenle à aplicação da multa mencionada acima ou e qual
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a Contratada apresentaÍ defes4 no prazo de 05 (cinco) dias úteis. contados a partir da il,|l.l
em que for notificada a resPeito.
19.5 Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 caberão recurst'.
representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93
19.6 DA RESCISAO
19.6.1 Constituem motivo para rescisão do contrato:
19.6.1.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações. projetos ou prazos:
19.6.1.2 O cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
lentidão do seu cumprimento. levando a Administração a comprovar a
19.6.1.3
irnpossibilidade da conciusão do sen'iço. nos prazos estipulados;
19.6.1.4 A atraso injustificado no início dos serviços;
prévia comunicaçào ii
paralisação dos serviços, sem justa causa
19.6.1.5
Administração;
19.6.1.6 A subcontrataçâo total ou parcial do seu objeto. a associação da contiatatla cÔnr
,,'
outrem, a cessâo ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão,
"'i1.31'
incorporação, não admitidas no edital e no contralo;
19.6.1.7 O desatendimento das determinações regulares da autoridade dcsignad;t ;'lrl
acompaúar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as de seus superiores.
19.6.1.8 O cometimenlo reiterado de faltas na sua execução. anolâdas na tbrma do § l'' jr,
aÍr.6'l da Lei 8.666/93;
19.6.1.9 A decretação de falência ou a instawação de insolvência civil;
A dissolução da sociedade ou o Íalecimento da contratadE
A alteração social ou a modificação da Íinalidacle ou da estrutura da
empresa. que prejudique a execuçào do contrato:
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo corúecimento.
justificadas e determinadas pela mrixima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se

A

e

A

19.6.1.10
19.6.1.11
19.6.1.12

reÍêre o contrato;

19-6.1.13 A

supressâo, por paÍte da Administração, serviços ou acarretando
modificação do valor inicial tlo co rato além do limite permitido no § lo do art- 65
desta Lei;
19.6.1.14 A suspensão de sua execução. por ordem escrita da Âdmirustráçà,r. p,',
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso dc callmidad|r put'lic,
grave pertubação da ordem intema ou guelTa, ou ainda por repetidas str\pLir,
que totalizem o mesmo prazo, indepcndentemente do pagamento ohriglrtori,, rl
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desrnohili,raç,
mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada" nesses casos. o ilirer;. .optar pela suspensão do cumprimenlo das obrigações assumidas ate qu(
normalizada a situação:
19.6.1.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos p.i,.
Administração decorrentes de obras, serviços ou fomecimento. ou parcelas des['s.
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública. gravr.'
'o
peúurbação da ordem intema ou guerra, asse
à con
direito de oplar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigaç s até
a normalizada a
.
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situação;

19.6.1.16

A não liberação, por paÍe da Administração, de

á'rea, local c'u ob.ic1,r rtri

execução do sen'iço, nos prazos contratuais;

19.6.1.L7 A

oconência

de caso fortuito ou de lbrça ntaior. rc'ilullnr' ::'

comprovada, impediüva da execução do contrato;
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da L.ei 8.6ó6r'91. r.cr:,
prejuízo das sanções penais cabiveis. (lnclüdo pela Lei n' 9.[i54, de 199()t
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.7 A rescisão do contrato poderá ser:
19.7.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
subitens 19.6.1.1 a 19.6.1.12 e 19.6.1.17:
19.7.2 Amigável, por acordo entre as panes, reduzida a termo no processt da licitaçào.
desde que haja conveniência para a Administração;
19.7.3 Judicial, nos termos da legislação;
§ lo A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita c
fundanentada da autoridade competente.
§ 2' Quaado a rescisâo ocorrer com base nos incisos 19.6.1-12 a 19.6.1.17 dos subiten'
anteriores, sem que haja culpa da contratada. será esla ressarcida dos prejuizos regularnrcnl,'
comprovados que houver sofiido, lendo ainda direito a:
a) devolução de garantial
h) pagamentos devidos pela execução do contrato a1é a data da rescisão;
c) pagamento do custo da desmobilização.
§ ,lo Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograrna dc cri:.r5.,
:;crii prorrogado automaticamente por igual tempo.
19.8 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequêncirs
contraluais e as previstas em lei ou regulamento.

19.6.1.18

20. DAS DISPOSIÇÓES COMPLEMENTAR.ES
20.1 Será considerada vencedora do certame a Iicitante que. após análise da proposta de preç,r
e dos documentos de habilitação, atendidas as exigências do Edital e seus anexos, houver
ofertado o menor oreço global anual dos servicos obieto deste 'fermo de ReÍerência;
2O.2 A Contratada deverá observar todas as disposições legais e regulamentares pertinentcs.
inclusive da legislação trabalhista em relação aos ocupantes dos postos de trabalhr>
designados para a prestação dos serviços nesta Instituição, incluindo a Súmula no 44.1 d,r
TSTr
20.3 As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para a prcslacàr.
dos serviços, ora licitados.

2r. DAS DTSPOSIÇÔES GERAIS
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21.7 O Senhor

Secretiírio Municipal de Educação poderá revogar a licitação por raz-<-res tic
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la p,.r
ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na Imprensa Oficial t ir
.19 e 59 da Lei n" 8.666/93).
2L.2 A sutoridade competente para homologar, anular ou revogaÍ a presente Licital:ur, ,. .,
Seúor Secretário Municipal de Educaçâo.
27.3 Após a homologação da licitâção, o licitánte vencedor será convocado para assinatura do
contrato.
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ESPECIFICAÇOT]S'TECNICAS

Flste documento estabelece as especiÍicações técnicas para a preslação dos serviços tratados nesse TeÍrno

de Referência, a fim de atender as necessidades da Administração Municipal (Administração Geral), no
Municípi.r de Imperariz - MA.

I.

].

OBJETO

l.l

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serv'iços de
Apoio Administrativo e Educacional. Recepção e Portaria. Instrução e Treinamenlos de
Instrumentos Musicais, Limpeza e Consen'ação e Preparação de Alimentos. a serenl
executados nos órgãos vinculados à SECRETARIA MUNICIPAI- DE EDUC,\Ç.\O d')
municipio de Imperatriz-MA, durante o período ele 12 (doze) meses consecutivos. eul
Regime de Empreitada por Preço Global, conforme especificações constanles n.stc
'Iermo dc Referência, nas Especificações Técnicas Anexo I, na Planilha de Composrç.-i,,
e
Planilha
de Custos e Formaçâo de Preçi,r
de Preços/Orçamento Estimativo - Anexo II
Anexo IIL

DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANTIAL
l.l O orçamento para essa despesa foi obtido a partir <1e pesquisa de preços no mercado:
1.2 0 r'alor total estünado para a prestaçào dos serviços aprescntir-se frevislo conÍonre
-fermo
de ReÍêrôncia;
Planilha de Composição de Preços - Anexo II a este
2.3 O qtrantitativo definido parâ esta licitação baseou-se na necessidade da preslação de
serviços de Apoio Administrativo e Educacional, Recepção e Portaria pta o ano de
2018;

2.4

A CONTRATADA deverá apresentn o MENOR PREÇo GLOBAL, arravés da
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DESPESAS ADMNISTRATIVAS +
I,UCROS), para o periodo do contrato, o qual corresponde aos próximos 12 (dozc)
meses:

II são demonstrados os quantitativos estimados, com hase nas deman.ias
conhecidas e os valores miiximos mensal e anual das Despesas Administrativas c l..ucr,r
por ocupante de posto de trabalho contratado. Os trabalhos conslantes do Anexo ll sair
meramente estimativos e exemplificativos. ser,'indo apenas para a orientaÇão drr:
Iicitantes e para a qlrantificação do valor estimado da contralação. não obriganrir, rL
Cóntratada a demandar os serviços tais como constanr nesta planilha:
2.6 Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não conslituem, c'rn hipi,irs.'
algum4 compromissos futuros para a AdminislÍa+ão, Íazão pela qual não poderào scr
exigidos nem considerados como quanúdades e valores para pagamento mínimt,.
podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Administraçào, sem que isso
justifique qualquer indenização à CONTRATADA.
1.5 No Anexo

3.

OPREPOSTO
3.1

A

Contratada deverá designar preposto aceito pela CONTRATANTE, Curante todo o
pe'íodo de vigência do contrato; para rcpresentá-lo administrativamente, sempre que for
necessário. o qr,âl deverá ser indicado mediante declaração em que conste o nome
completo, número do CPF e do documento de identi
e, além dos
s relacionados à
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e
sua qualificação profissional. O preposto uma vez indicado pela empresa contratada
aceità pela contratante, deverá apresentar-se ao Gestor/F'iscal do Contrato;

3.2 O preposto, uma vez indicado pela emprssa e aceito pela Administração da SEMED.

deuerá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 3 (três) dias úteis, após a assinatura
de
do contào, para firmar, juntamente com o servidor desigrrado para esse Íim, o Termo
Abertura do i,ivro de Ocànências, destinado a Íegisrar as principais ocorrências dÜânte

à
execuÇão do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes
implantação dos postos e à execução do contrato, relativos à sua competência:
cn)
i . 1 O preposto deveiá estar apto a esclarecer todas as questões relacionadas ao contrato.
às faturas dos ierviços prestados e liequência, ausências/substituiçôes dLrs

a

"speciàI.

colaboardores;

empresa conüatada instruirá o seu pÍeposto quamo à necessidade de acatàI 3s
orienta$es do Gestor/Fiscal do Contrato, inclusive. quanto ao cumprimento das Norma:
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalhol
3.5 O preposto teni a obrigação de tepoíar-se, quando houver necessidade, ao responsável
pelã ácompanharnento e fiscalização dos serviços da Administração e tomar as
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas:
3.6 Em função do quantitativo de ocupantes de postos de trabalho requeridos para a
execuçâo dos sen'iços faz-se necessário à designação de uma pessoa especifica para a
execu;ão dessa função sem implicar em custos adicionais para a CONTRATAN]!1
3.7 O préposro Íixo no local do trabalho e com designação específica para facilitar a
comunicação entre as partes e, também, entre sua equipe e a contratâda. Além-de ter a
missão de garantir o bom andamento dos serviços, em tempo integfal. fiscalizando e
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços'
,i.8 f)everá usar o mesmo uniforme designado aos Auxiliares Administrativos.

-i..1

].

A

DAS OCUPAÇÔES E DOS SERVIÇOS EXTRAORI'INÁRIOS

+ I DA CONVENÇÃO COT,ETIVA DE TRABALHO E DECRE-TO PRESIDENCTAL
l. l.l o arr.6ll da consolidação das Leis Trabalhistas - CLT conceitua a convtnçi,
coletiva de Trabalho - ccT como o acordo de oaráter normativo. pelo qual doi: !'rr

.
'

4,1.2

mais Sindicatos representativos de categorias econômices e protissionais cstiptLLt;:
condições de trabalho aplicáveis, no ârnbito das respectivas representaÇõ(s. ir'
relações individuais do trabalho.
Paru as ocupações abrangidas pelo sindicato das empresas de Asseio e consen açi()
no estâdo <io Maraúão sEAc/I{A será considerada a convenção colctiva de
Trabalho do ano de 2017, para efeitos de registro. na tabela abaixo e na Planilha dc
Custos e Formação de Preços - Anexo III, pois CCT referente ao ano de 2018 está ent

-

elaboração.

4.1.3

DO SINDICATO DE CADA OCUPAÇAO E VIGENCIA
a) Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Maranhão
b) Decreto Presidencial n" 9.255, de 29 de dezembro de 201 7.

-

SEACMA-

Item
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Serviços de Auxílio
Administrativo

2017

Sen'iços de Monitoramento de
1'rans

rte Escolar

2017

Serviços de lnspeção Geral
Sen'iços de Interpretação de
Libras
Sen'iÇos de InstruÇão de Braile
Serviços de Instrução e
, Ireinamento de instrumentos
musicais
Serviços de Limpeza e
Conserv ao
Serviços de Preparação de
I Alimentos
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2017
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31n2t2017

SEACMA

0110112017 a

SEACMA
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\0U0U2011 a SEACIvTA
1 31n2t2017

|

2018
2018

Decreto PresidenciaÍ nn
9.255. de 29ll22Al7

2018

201 8

-----l
20t 8

Serviços de Continuos

2017

Sen iços de Portaria

2017

Sen'iços de Recepção

2017

01101/2017 a

31t12t2017

:0ll0ll20l7 a
3vt2t2at7
,,01t0U2017 a

3Ut2t20t7

SEACN{;\
SEAC]\,íA

SEACMA
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i I DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS
1.1.1

De acordo com a necessidade da SEMED, serão autorizados serviços extraordiniírios.
mediante comunicação preüa e escrita do Gestor do Contrato;
1.1.2 Os serüços extraordiniírios deverão ser faturados separadamente, com base nas horas
efetivamenle trabalhadas, apuradas mediante registro em PONTO ELE'IRONIC'( ).
com visto do Gestor do Contrato;
4.2.3 O conüole do cumprimento dos horári<ls estabclecidos licará sob responsabilidedc
direta do fiscal do contÍato;
4,2.4 Em caso dos serviços exúaordirrários sejam realizados aos úbados c domin[,rs .,
licitante vencedora arcará com o custo de alimentaçâo.
4.3 HORAS EXTRAS
4.3.1 Na hipótese de ocorrer necessidâde de trabalho além da carga honíria semanal a:
categorias poderão realizar hora extra limitada a 22 hlmês.

{..r DA AUIoRIZAÇÀO
4.1.1 Nos casos de serviços extraordinários que envolvam deslocamento e/ou horas extras.
estas só poderão ser viabilizadas por meio de justificativa da unidade solicitante à
Diretoria Administrativa que submeterá à autoridade míixima da SEMED para
aprovação do pleito.
5. DA

QLALTFICAÇÀO E REQUISI'TOS MÍNIMOS PARA
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Subitem

uisitos

Ocu

I

a) Ensino médio completo;

b)

Conhecimento do ambiente l{indows, nas
ferramentas lYord, Etcel e Pou'er Point e nos

I

I

Serviços de Auxilio
Administrativo

côrrespondentes do BR

i!iiI

2

Serviços
Monitoramento
Transporte Escolar

ffice;

c) Conhecimento de arquivamento de documentos e
redaçâo oficial;
d) Experiência anterior comprovada de, no mininrr.r. 0l
ano em atiridadcs adnrin istrativas

a) Ensino médio completo:

de
de

Conhecimenro do ambiente ll'irul<tv s- nâs
ferramentas Word, Ercel e Power Polnt c nos

b)

a) Ensino superior completo:

b)Conhecimento
-)

Serviços de Inspeçâo
Geral

ferramentas

I

lr

Sen iços dc Contínuos

Sen iços de Portaria

8

i.rbtl.r

Iir

Serv'iços de Límpeza e
Conservação

ll

Sen,iços de Preparação
de Alimentos

nas

n(\s

)

Experiência anterior, comprovada, de, no mínimo,

b)Experiência anterior, comprovad4 de, no mínimo,
a) Ensino superior completo;

b)Experiência anterior, comprovada, de, no mínimo,
i
0l (um) ano.
i a) Ensino fundamental completo;
comunicar-se com fluência.
I b)Capacidade

de

hesenvoltura e cordialidade.
I a) Ensino fundamental completo;
rb) Experiência anterior, comprovada. de, no míninr,'
06 sets meses em atividades relacionacls
a) Ensino medro completo:

b)Conhecimento do ambiente ll'indow.s. ras
ferramentas Word, Excel e Power Poin! t noi

1

Serviços de Instrução e
Treinamenlo de
inslrumentos musicais

t

0l uln ano.

Serviços de Recepçâo

q

lYindot+s.

Power Point

06 sets mescs em atrr idades rclacionadas
a) Ensino superior completo:

Serviços de
Interpretação de Libras
Serviços de Instrução
de Braile

ambiente

correspondentes do BR Office;
ic

.l

do

llord, Excel e

conespondentes do BR OfJice;
c) Experiência anterior, comprovada. de. no nrÍnimo.
06 (seis) meses em atividades relacionadas.
a) Ensino médio completo;
b) Experiência anterior, comprovada, de, no minimo,
06 (seis) meses em atividades relacionadas.
a) Ensino fundamental sompleto;
b) Experiência anterior, comprovada, de, no mínimo,
06 (seis) meses em atividades relacionadas.
a) Ensino fundamentâl completo;
b) Experiência anterior, comprovada, de, no mínimo,
06 sers meses em atrr idades relacionadar.

6
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DA DENOMINAÇÃO E PERFIL PROFISSIONAL MINIMO DAS ('A'TEC()I{I \S
PROFISSIONAIS

6.
6.1

.

I

6.1.2

Com vistas à prestação dos serviços descritos neste instrumenlo, a ltcitante I cnccd,,rl
deveú dispor de pessoal obrigatoriamente contratado de acordo com a legislaçrrt'
trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT);
Desta forma a CONTRATADA deverá estar apta a fomecer os serviços assim
discriminados:
A1zuBLr

LoTE

ES

a) Efetuar levantafientos diversos, quando solicitado;
; b) Elaborar, transcrever, conferir e/ou formatar relatórios, planilhas, memorandos,
oficios e demais correspondências, de acordo com os dados fornecidos pelos servidores
e autoridades;

c) Preparar relatórios de acompanhamento de trabalhos relacionados à áreâ de atuaçáol

I

d) Subsidiar os servidores e autoridades nos assuntos relacionados à área de atuação.
e) Prestar assistência em reuniões de gabinete- compilando e transcrevendo os assuntos
tratâdos:
Í) Minutar os documentos padrão a serem elaborados pelos sen idores. ohserr lntltr irs
elementos necessários à decisào superior;
g) Pesquisar produtos e serviços existentes no mercado, bem como inÍbrrnaçôcs.
legislação e dados estatísticos de acordo com a demanda da área de atuação:
h) Realizar pesquisas em noriativos e publicações especializadas, bem como o
acompanhamento de validade de documentos legais, com vistas ao fomecintento dc
subsídios aos servidores e autoridades nos assuntos relacionados à área de al.uação:
i) Realizar atendimento. triagem, encaminhamento ou prestâção de infbrmaçÔes básicas
em assuntos relacionados à sua área de atuação;
j) Prestar assistência às âutoridades e chefes de gabinete da área, relacionadas às
atividades de apoio necessária ao desempenho de suas funções:
k) Executar as demais atividades inerentes à câtegoria e necessárias ao born
dc'sem
ho do trabalho

,a)

b)

c)

Cuidam da seguranga do aluno nas dependências e proximidades da escola e
durante o transporte escolar;
lnspecionam o comportam€nto dos alunos no ambienÍe escolar e durante o
transpoíe escolâf;
Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de

honirios, etc;

d)
e)

f)
;

lg)
h

Ouvem reclamações e analisam fatos:
Prestam apoio às atividades acadêmicas:
Controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saida dc aluno..
fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livrcs:
Organizam ambiente escolar;
Auxiliam em
ncias relativas à manute ão dos veiculos

J

§
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a) Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas
i da Fiscalizaçâo do Conratoi
i b) ReportâÍ-se à Fiscalizagão do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da
execução dos serviços;
c) Relatar à Fiscalização do Contrato, de forma imediau, toda e qualquer irregularidade
' observada nos locais onde os serviços estâo sendo prestados;
d) Garantir que a equipe rcporte-se sempre à CONTRATADA, primeiramente. e não:i
Fiscalização ou servidores/autoridades da CONTRATANTE. na hipótese de ocorrência
de problemas relacionados à execução contrâtual;
e) Acompanhar e controlar a frequência da equipe da CONTRATADA;

; f.) Definir período de férias dos membros da CONTRATADA, dando ciência

ir

Fiscalização e em comum acordo definirão o período de gozo das ferias adquiridas:
g) Atender prontamente às demandas da equipe da CONTRAI ADAI

h) Adotar todas as

providências pam que as coberturas

de afastamentos scilrn

tempestivas e atendam às necessidades da CON'I RA'IAN'f E:
i) Entregar aos membros da sua equipe contracheques, auxílio-transporte r- auxiliru.
alirnentação. em atendimenlo à legislaçào vigente;
j) Orienor e zelar para que os ocupantes dos postos de trabalho se comportenr sempre
de forma educada e cordial, observando padrões de apresentaÉo e higiene compatíreis
com o local de preslâçào dos serviços:
k) Propor e adotar todas as providências necessiirias para a aplicação de sançôes aos

membros da equipe que deixarem de cumprir com suas obrigações ou que se
comportârem em desacordo com as normas de conduta estabelecidas no Contratoi
i l) Executar as demais atividades inersntes à categoria e necesúrias ao bom
desern

nho do trabalho-

de.Libras

de
r a) lnterpretar discurso simultaneamente:
I b) lnterpretar consecutivâmente o discurso:
i c) Trabalhar em registros lingüísticos diversos;
d) Capmr o discurso (ver,ouvir e/ou sentir);

. e) Compreender discursos;
Í) Descodificar novas expressões linguísticas;
g) Cunhar novos termos;
h; Aplicar tecnicas de interpretação;
il Construir novos termos da língua de sinaisl
j) Aplicar técnicas de narraçãol
k) Contatar crianças, jovens e adultos:
l) Acompanhar crianças, jovens e adultos;
m) AvaliâÍ necessidades das crianças, jovens e adultos.
n) Ministrar cursos de formaçào para crianças, jouens e adultos:

I o) Coordenar equipes de trabalho:
ao
Ministrar cursos de fo
de

de

Breile

b
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a) Atuar no processo de ensino-aprendizageml
b) Avaliar as necessidades educacionais dos alunos:
c) Preparar materiais pedagógicos e recursos especílicos.
d) Participar da elaboÍação do projeto político-pedagógico da escola;
e) Participar do desenvolvimento de diferentes programas de atendimento educacirtnai,
f) Pesquisar sobre temas de interesse da área;
g) Participar de atividades pedagógico-adminisÍrativas;
h) Divulgar conhecimentos da área;
i) Formar
tsslonals
âo nâ a_rea_

Coatínnos
a) Reccber correspondência e documentos intemos e externos:
b1 Distribuir intemamente documentos, periódicos e correspondências;
c) Realizar a entrega intema e externa de correspondência e documentos, conduzidos
por veículos da instituição;
d) Realizar, por meio de formulários e sistemas próprios, o controle das postagens de
correspondências;
e) Receber os malotes fazendo a conferência de seus dados com os constantes dos
controles da ECT (Coneios);
f) Realizar pesagem dos malotes na saída e na chegada observando as orientações para
essa atividade;
g) Executar a abertura dos malotes recebidos. conferindo seus conteúdcrs com as
respectivas guias de remessa;
h) Acondicionar os expedientes correspondências rros respectiros malotes.
observando as orientâções para csta atilidader
i) Realizar o fechamento e a entrega dos malotes à ECT (Correios) com a utilização dos
controles próprios;
I j) Acompanhar a circulação e o estado de consenação dos malotes,
k Executar outras atividades correlatas

e

a) Orientar pessoas;
b) Zelar pela guarda do patrimônio;
c) Controlar o fluxo de pessoas;
d) Receber rnateriais c LII
enlos;

de
a) atender ao público intemo e extemo;

b) encaminhar visitantes;
c) atender chamadas telefônicas, anotar e transmitir os respectivos recados;
d) prestar informações gerais relacionadas à unidade;
e) receber corÍespondências e documentos;
f) cadastrar documentos no sistema de gerenciamento eletrônico;
g) realizar pesquisas em sistemas informatizados de gerenciamento;
h) prestar informações, no balcão ou por lelefone, sobre tramitação e andamcnto de
processos e documentos;
executar outras atividades correlatas.
e

'f reiname o de
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_

_

a; Planejar com a Secretaria Municipal de Educação e executar cursos e oficinas;
, b) Desenvolver ações culturais (música instrumental), referente à banda e fanfarras.
atendendo as demandas dos programas de contra tumo escolar e outros programas
: desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educaçào;
c) ApresentaÍ relatórios das atividades desenvolvidas;
d) Realizar o controle da frequência das crianças e adolescentes que paíicipam dos
I cursos e programas, informando a Secretaria Municipal de Educação/ou Escola;
e) Acompanhar e avaliar as atividades desenlolvidas pelos alunos;
Q Participar de reuniões avaliatórias, administrativas e de planejamento;
g) Zelar pelo patrimônio público e pelo material que lhe for disponibilizado;
h) Empreender todas as atividades necessárias ao bom andamento dos cursos/oficinas
que desenvolver;

i)

Executar todâs as demais tarefas inerentes as suas atrihuições. objetivando o
vtr desenvolvimento a contento

re

eC

s

a) Executar todas as atividades relacionadas com faxin4 limpeza e conservação dos
recintos, móveis e utensílios de trabalho:
b) Prestar informações dos serviços sob a sua responsabilidade;
c) Apoiar qualquer serviço ou atividade que exíja trabalhos de asseio. mânutenção
limpeza;
d) Coletar, acondicionar e recolher o lixo dos recintos de trabalho;
t Executar outras atividades coneiatas

r:

ento§
a) Preparar e servir as a merenda escolar, primando pela boa qualidade;
b) Solicitar aos responúveis, quando necesúrios, os gêneros alimentícios utilizados na
merenda;

c) Conservar a cozinha em boas condições de higiene e trabalho. procedendo à lirnpeza
dos utensílios;

d)

Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem

e

acondicionamento;

e) Executar oufas atribuições correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato'l

abcla 7

ó.1.3 O perltl

geral exigido pam todos os profissionais a serem alocados nos p()st()s ,.1,:.
trabalho, deverá contemplar:
a) I)inarnismo e iniciativa;
Lr; Senso de organizaçâo;
c ) Aptidâo para atendimento ao público;
ti1 tiapacidade de se comunicar com desenvoltura e cordialidade;
e) I\rslura oompatível com as atividades.
6.1.1 Será tambem exigido de todos os prolissionais a serem alocados nos postos de
trabalho responsabilidade e conduta adequada quafio a:
a) Curnprir todas as noÍrnas e determinações legais emanadas da Fiscalização;
b) Conhecer e cumprir o Código de llrica da CONTRATANTE;
c) Guardar sigilo sobre documentos e assuntos de trabalho:
d) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos do
lrato

a-
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e) Comportâr-se com educaçâo, ubanidade, presteza, fineza e atenção no trato de todos

os

servidores, terceirizados, estagiáÍios, colegas de trabalho e outrâs pessoas com quem venham a
ter contato no ambiente de trabalho:
Í) Zelar pela segurança, limpezâ e conservação dos equipamentos e instalações;
g) Encaminhar ao coúecimento da CONTRATANTE. por meio do Encarregadc(ieral .irr
CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitutlc
suspeita observada nas dependências da CONTRATANTE.
7
7.1

VESTIMENTAS PARA O LABOR

A Contratada seni responsável pelo fornecimento de 02 (duas) camisas de gola polo aos
seus membrois no

inicio da prestação dos serviços;

A substituição dos uniformes ocorrerá a cada seis

meses ou sempre que necessário, em

número igual ao entregue no início da prestaçâo dos serviços, dependendo do desgaste
prematuo claraÍnente evidenciado;
lt Enr relação às cores dos uniformes seÍão definidos, posteriormente. com a
CONTRATANTE;
i.,+ Os unilirrmes deverão ser entregues a todas as categorias prof,rssionais mediante recibo
(relação nominal, impreterivelmente assinada e datada pelo profissional). cuja cópia,
acompanhada do original para conferência, deveÉ ser enviada à fiscalização;
1.5 Caso seja necessário efetuar ajustes e conseÍtos dos uriformes no ato da entrega aos
ocupantes dos postos de trabalho, eventuais despesas deverão ser arcadas pela Contratada.
sendo vedado o repasse dos custos aos profissionaisl
7.6 O crachá de identificação é de uso obrigatório e deverá ser fomecido pela c()rtrala(Lr.
juntamente ao cordão parâ penduá-lo. e substituído assim que apresentar quâlqucr delJil.,
nâo podendo em hipótese alguma o funcionário exercer suas atividades sem csltr
devidamente identificado por esse instrumento laboral:

It.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QI]ALIDADE E ACEITE DOS SERYI( o§
8.1 A avaliação da qualidade e o aceite dos serv'iços serão de responsabilidade da fiscalizaç;io
dos contratos por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuração.
entre outros, dos seguintes aspectos:

:ri Resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificaçâo dos prazos de execuçâo

e

Jri qualidade demandada:
ir) Os recursos humanos ernpregados em função da quantidade e da formação profissional
;i r gida;
u ) -,\dequação dos sen'iços prestados à rotina de execução estabelecida;
d ) (lumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, e
e ) Satisfação do público usuário.

§

)o
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ANEXO II
TABELA

I

- PREçO ESTTMATTVO DE MERCADO

CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTíNUA, DE SERVIçOS DE

APOIO

ADMINTSTRAT|VO E EDUCACTONAL, RECEPçÃO E PORTARIA, TNSTRUçÃO E TRETNAMENTOS DE TNSTRUMENTOS MUSTCAIS,

LIMPEZA

E

CONSERVAÇÃO

E PREPARAçÃO DE ALIMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A

SECRETARTA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNrCíptO DE tMPERATRIZ-MA
EMPRESAS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM

UND

QTD"

"El"

CUSTO ESTIMADO
VALOR M Dro

"c"

UNITÁRIO

ÍOTAL
MENSAL

TOTAL
ANUAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serv

497

300,00

385,00

350,00

345,00

171

.465,00

2 057.580,O0

LUCRO

Serv

497

250,00

290,00

300.00

280.00

139 160.O0

1.ô69.920,OO

1

TOTAL DO ORÇAMFNTO ESIMAOO (CONSTDERANDO O VALOR MÉO|O )

310.625,00

3.727.500,00

lmpeÍatÍiz-MA, 25 de junho de 2
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ANEXO II
TABELA 2 . PLANILHA CONSOLIDADA
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECTALIZADA NA PRESTAçÃO, DE FORMA CONTíNUA, DE SERVTçOS D
POIO ADMINTSTRATTVO E EDUCACTONAL, RECEPÇÃO E PORTARTA, INSTRUÇÃO E TRETNAMENTOS D
TNSTRUMENTOS MUS|CATS, LTMPEZA E CONSERVAÇÃO
PREPARAçÃO DE ALTMENTOS,
SEREM
EXECUTADOS NOS ÓnCÃOS VTNCULADOS À SeCneraRn MUNTCTPAL OE EDUCAÇÃO DO MUNrcÍplo D
IMPERATRIZ-MA

E

TAXA DE ADMTNTSTRAÇÃO

ITEM

A

CUSTO ESTIMADO
VALOR MÉDIO
UND. QTD.

UNITÁRrc

TOTAL MENSAL

TOTAL ANUAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ser"v

497

345 00

r 71

.465.00

2.057.580,00

LUCRO

Serv

49/

280,00

139 160,00

1 669.920.00

310.625,00

3.727.500,00

1

TOTAL DO ORçAMENTO ESTIMADO (CONSTDERANDO O VALOR
MÉDro)

lmperatriz-MA, 25 de junho de 2018
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Modrlidade de
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dqs

da

, IMPERATRIZ.MA

D

Locâl de Etêcuçào

r

CO N VEN çÁ o CO LE TN

F

SEÂCMÁ

C

Datâ blrse da

ÍI

(-'â

D t)

l0l7l0l7

t R.A BA LH o

Jâncrr,'

('t]STOS POREMPRTGADO

Jô

B

('

ülosidsdc íenr oô)

^drc!onàl dc insalubÍidadc (enlo'o

E

o-)
Adicronal de hota extÍa (em
oo)
IntcÍralo intrEomada (cm

(;

OutÍo§ (esp€tit'icâr)

I)

r

)

ãe assrduidade (cm R$)

T
B

(l
t)

ll

Assistêncra médica-odon

de vids cm
s
Arrrilio lrlneÍal

I
(;

inralidcu

7.t0

Diána

l,l.9l

l'iíensal

0

Mensai

0.10

lvlcnsal

0.011

Mcnxl

lr(ti1
q0 Í)0

I

B

ú

rl.'rrl
u 0i)

Ito5

C.

Diána

Mensal

Cestâ básica

Unrlormes

Ja,

:-

I o,i.1

Salàrio Base (cm RS)

ISS do local da €xccuçâo cont.atual

PLANILHA DE CUSTOS tr FORiITACÃO DE PRECOS
MÓT'ULO I: COMPOSI

O DA REMUNERAÇÀO

Saláno Ba-sc

1.0r.1.7?

B

Adicronalde

0_ül

(:

Adrcional de insalubndade

0.00

D

Adrcional dc hora extra

t

(

|

(r.íi(_l

[.tcrvalo intraiomâdâ
d€ assidurdade

F

c

{).{

Outros (csf,eclficar)

MÓDULo 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
I

i

Tt.arspoÍtc
B

Auxilio-Allments$o

C

Assisténcia médica-odontológicá

t)

dc vida cm gnlpo

II

Rúa Smplicio ilollirr. 14a8. Cêíltío
For.,rF.t: 199) 1524€Oa7 CEP: 65.901{90 lmpêÍitrú - ilÀ
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g
F

\w

)

J )(: á

lÃ,rxitio t'un".a
uxilio invalidcz

G

estâ básrcâ

llODtlLO J: INSUMOS DIvERSOS
14.78

rformes

I In

B

Materiars

0.00

C

l,quipam€ntos

0.00

}IÓDULO {: ENCARGOS SOCIAIS E TRÀBALHISTAS
PÍ!\ideDcárbs e FG'I'S
Submúlulo .l.l 20.00

:06.1)i

A

INSS

B
C
D

SESI ou SESC

r.50

li

J:

SENAI ou SENAC

1.0(.1

1íi.

t!

NCRA

0.00

E

Salário Educação

2.50
s 0l)

t

I]LiTS

G

SoguÍo Acidcntc do T(abalho

l-i)í)

SEBRÁE

il

H

Submddulo.l.2 - 13" Sslário

B

e

/,.1I

Sc

Adiciotrd de férias

l

ll'Salário

3.31

rt6i

Adicionâl dc Fóriâs

2.78

.:8.7J

ll.ll

Subtotsl

(

t: !i

lncrdêncn do Submódulo 4 I sobre

l3'

Salárro e Adicional de

l énas

I

l{,97

4.0?

.1:.4r6

0.03

í1..14

1,).01

0.t:

Subrnrldulo.í.3 - Àfastsmeoto Maternidade
Àlastamenlo MatcÍnldadc
B

Incidencia do Submodulo 4

Subm&ulo

.1..1

- Prorisào

I

sobrc o Afastamento Malcmidâdc

Rescisâo

Aviso Prério Indenizado

ú..1:

B

Incidência do FGTS sobrç o Aviso Prér'io Indenizrdo

003

C

Multa do FGTS do Aviso Prcvio lnderuzado

D

Aviso Prc\.lo Trsbalhâdo

1.t1,1

E

Incidência do Submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio-Trabalhado

0.71

Ê

Mull!

0.08

0.3(i

Submúlulo

do.FOTS do Aviso PÉüo Trabalhado

,ú,5 -

do Profssioíâl Âusetrte

Custo de

Ferias

8.13

86tri

B

ÂuÉncia por f)oenga

t.l9

t.í

C

Liccnça Paternidade

0,02

t)

Ausências Legais
Auscnciâ poÍ Acidente de Trabalho
OutÍos (
ificar)

03E

E

F

§uhtorâl
G

Ineidência do Submôdulà 4

Fôndài: l9) 3ti2l.sa7

-

10,05

sobÍc o Custo dc RcposiÉo

3,68

C.nto

CEp: 65.!0I-{90
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I

0-u
0.u0

il
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,dru

- Resumo -

.l.l

Mrilulo

36.«l
t5,r8

PÍeqde[ciános c FGTS
3" Salário e Adicional de Férias
,41àstÀmento Matcmtdsdc
Rcscisto
Provisâo
dô ProÍisslonal Ausentc
de
Cu

{.3
.t..1

{.5

!57.(ró

c.0.r

62t

Administraü\'a

'I

6-1.58

I -r.7 j

lr'l:

15_05

345 0{

?0.76

0.65

B.l

Ic

l

8.65

B.t
8.2

-l

-178.;

TRIBUTOS D LUCRO

MÓDULO 5I CUSTOS INDIRE

B

w-

soci.is e tmbslhistss

4-

'l

1.2

\)<{É

Cotins

..],00

95,81

lss

5.00

1)!).6()

l::1

lr,

Lucro

QUADRO RESUMO - CUSTO POR E]IIPRDGADO

B
(.

2-

I

Modulo I

Com

Modulo

Beneficios Mensais
Insum

NlÍod ruio
.1

-

da

Diários
Di ver50s ( un iformcs. matcnar

i00

e

Socrâs c TÍabâlhistas

D

Mildulo

T

Modulo 5 (A ,C) - Custos lndiÍetos e l,ucto
al

0.1.t

3

eq

c outÍos)

I

ir

i

-{

J,?F

r{l

9-;

í,1: Ixl
:.91?.-§l
2a§

F

rl

)Í)
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] a) Cumprir e fazer cumprir todas as determinaçÕes, instruçôes e orientações emanadas
] da Fiscalizaçao do Contrato;
b) Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da
execução dos serviços;
c) Relatar à Fiscalização do Contrato, de forma imediatâ, toda e qualquer irregularidade
observada nos locais onde os serviços estâo sendo prestados;
d) Garantir que a equipe reporte-se s€mpre à CONTRATADA, primeiramente, e não à
Fiscalização ou servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de crorrência
, de problemas relacionados à execução conúatual;
e) Âcompanhar e controlar a frequência da equipe da CONTRATADA;

l1 Definir período de férias dos me mbros da

CONTRAT

ADA, dando ciêrrcia

rr

Fiscalização e em comum acordo definirão o período de gozo das ferias adquiridas:
g) Atender prontamente às demandas da equipe da CONTRATADA:

h) Adotar todas as

providências para que as coberturas

de afastamentos seilrn

tempestivas e atendam às necessidades da CONTRATANTIII
i) Entregar aos membros da sua equipe contracheques, auxílio-transporte e auxilioalimentação. em atendimento à legislaçào vigente;
j) Orienur e zelar para que os ocupantes dos postos de trabalho se comportenr sempre
de forma educada e cordial, observando padrões de apresentaÉo e higiene compatí\ei:i
com o local de prestaçào dos serviços:
k) Propor e adotar todas as providências necessárias para a aplicação de sanções aôs

membros da equipe que deixarem de cumprir com suas obrigações ou que

se

comportarem em desacordo com as normas de conduta estabelecidas no Contrato:

l)

Executar as demâis atividades inerentes

desem

à

categoria

e

necesúrias ao bom

nho do trabalho

de

Litrras

a) lnterpretar discurso simultaneamentel
b) lnterpretar consecutivamente o discurso:
c) Trabalhar em registros lingüísticos diversos;
d) Capnr o discurso (ver,ouvir e/ou sentir);
e) Compreender discursos;
f) Descodificar novas expressões linguisticas;
g) Cunhar novos termos;
h) Aplicar tecnicas de interpretaçâo;
i; Construir novos termos da língua de sinaisl
j) Aplicar tecnicas de narraçàol
k) Contatar crianças. jovens e adultos;
l) Acompanhar crianças,jovens e adultos;
m) Avaliar necessidades das crianças, jovens e adultos;

I n) MinisÍar cursos de formação para crianças,jovens e adultos:
I o) Coordenar equipes de trabalho:
Minisfar cursos de form

de

de

a
-1"1

-
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N
3 a)

CP

\t4

N" do Proce3so
Modalidade de Licitação n"
Datâ dâ apresentsçio das propostai

Pregão D"
Sede - NÍPERATRIZ

t.

Local de Er.€cução
Acordo, Cor!. ou Setrtençr Norm.tiva em Dirsidio Coletivo

l.'

SEACMÂ / Decreto o' 9.255, de 29 de der.embro de 201?

(;

Data bare da ràtegoria

B
C

i)

II

'lv1^

0110t/20],'7

Crtegoria prorirsioiral

CTISTOS POR EMPREGADO

,t l.lu

Salãrio Basê (em R$')

P

c
i.,,,q

de hora exha (sm

F

c

OutÍos (especificar)

le
ln
lc
TD
ln
A

a

9/o)

Iútervalo intÍa1omada (em %)
AdÍcional de assidüdâde (em RS)

E

íl

Adicional de penculosidade (em %)
Adicional de úsalutÍidade (em %)

0

Diaria

Transporte

Diária

Auxi[o-a.limeatat'o
Assi stência

medrcaodontoló€lca

r.00
1,1.91

l{ensal

0.oo

Seguro de vlda em grupo

l,Íensal

0.l0

Alr\ilio li[eÍal

Mensal

0.00

F

Auilio

Mensal

0,00

G

( esta hiisica

Mensal

80,00

in'"alidez

l{.7

Uniformes

e

,4,.
PLANtrI,HA DE CUSTOS E FORMACÂODE PRECOS
MÓDULo I: coMPoslÇÃo DA RTML,NER^çÂo

I.l
B
C

Saliino Basr
Adicional de pcnculosidade
Adicional de insalubridade

D

Adicronal de hora eúÍa

F

Adicional de assiduidade
Outlos (especiticar)

954.ú(l

0 0(r
0.00

0,0n

I E- lnten'alo htajo ada

0.0'l

1..

0,00

c

0.0c1
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qw'

,§
P

n6--(l

l-!,!
]

ú\ilio.ALmeotâçào

IJ

(l
Í)

0,0r
Seguro de

0.1 0

lida e[r

E

uxúio Â.ineral

F

uxilio rnvaltdez

0.00

0.00
80.0(

Msica

G

3: INSUMOS DIyERSOS

]\IOD

ll ''l

Uniformes

().u0

B
C

lti.02

,,]

Equiparnentos

MÓDULO

{: ENCARGOS SOCIAIS

Submódulo 4.1 -

E TRÂBAIJ{ISTÀS

Prelidencários

e

FGTS
:0.00
I,50

DiSS
B

SESI ou SESC

(-

SENAI ou SÊNÂC

l .00

0-([)

CRA

I)

I

gtl,,ttj

t.1.tl
9.5í
0-00

I8i

Ir

Salârio Educr4ão

:.50

i'
c

FGTS

t.L,r/j

76.31

Segrúo Acidente do Trabalho

1.00

23.62

H

SEBRA.E

0,60

Submódulo.l.2 - 13' Sslário
I

e

Adi(iotr8l de Féria§
8.11

lo Salíno

t.l8

de Fénas

B
Subtotal
C

79.50

bcidência do Submódulo 4.I

sobre I 3o Salário e

Adfuioual de Fdas

,1,11

106,00

4.07

:ç:-:lr

Submôdulo 4.3 - ÂfâstaBeíto Malernidade

B

Afastarnento Matemrdad e

0,0i

Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento Marcmldade

0,01

Sut módul{., J..l - Provirio

B

bcrdêncra do FGTS sobre o

D

Multa do I'GTS do Avrso
Aúso Prcvio Trabalhado

E

Alrso Prelio Indedzado

ftúio

l

19s

0,03

a)

ll

29,17

1,94

18,55

Incidência do Submódtrlo 4.I sobe Ailso hevio Tral-.alhado

0Jl

6.19

Multa do FGTS do Auso Proio Trabalhado

0.08

0.r1

Indedzado

do ProÍissioItal Ausentc

',Ia

srmplicio Morêira, 1478 . Cêntro

Fone/Far: (99) 3524.98,t7 CEP: 65,901490 lmperatriz - MA
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0,12
1,06

SubDódulo {.5 - Custo de Re
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Rescisão

Aüso Prério lndenizado

ic

0.1

^^, hr

C0

cc ssoÍ

I t.3Á

St rlto

N
ESTAOO OO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8..r

ellas

D'

0.01

Acidentc de Irêbalho

F
10.05

htotsl

--El"crdê*," do Submodtllo

I.r.t

-1.5

j,ts

4.1 sotÍe o Custo de Reposlgào

§ocirir

-Resumo-Módulo4-Enco

BtLr-

Ê

15.

i0

trsttalbistas
349,16

i 5.18

1{4,80

Alastamento Matemidade
Pro!rúo paÍa Rescisão

0,0í

0"41

ri 71

59,54

Custo de Reposlfo do Profisslonai Ausente

r

3.73

131,01

TRIALTIOS E LUCRO
15.99

Administrati\"

_r4

5.00

s65

Tribubs
Pis

gl

q5,91

36.60

A:
I}

L).1 I

EncaÍ8os Preüdenciiirios c FGTS
I lo Salário e Àdicronal de Ferias

MÔDÚLo 5: CUSTOS IND

B,I

ii.20

ú.28

Ausências Legals

E

?Ç5

4.02.

Patemidade

C

l

R#

l.i9

usência por Doença

B

I

Pt

(.r{,,5

1 í)0

[c.i-s

i

8.3
I

LucÍo

ütl

J

r5.'.ls

l.q8

r:i,.

QUADRO REST]MO. CUSTO POR EMPREGADO
Módulo I - Composição

3 - los1rmos DlveÍsos (Luriformes, materiais,
4 - Encargos Sociars e Trabalhistâs
(A+C - Cuslos lndÍetos e Lucro
2

B

C
D

E

95.1.00

da Remüneração

504,88

Beneficios Mensais e Dários

'

equipamentos e outros)

I

I 1l

684.9"1

625,00
2:182,16
263.J,1

Módulo5B.'TÍibulos

lmperatriz-MA, 25 de tunho de 2018
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R#

3 7o

do

Bi

dss

dae tesenta

C

Ircll

D

n"

tr'

de Lici

ropostas
Sede -

de Et€cução

TE

IMPERATRZ'MA

Coletivs de TrÊbslho

F

d!

ts brse

G

0l/0 ti2017

na
sional

H

(]tJ STOS POR

E}ÍPREGADO
t

lt
('

,,
I

%)

lt]úa omada (ertr %

r

Ouuos ( especlficar)

A
.B

c
de vida

D

uiílio

E

cn

funeral

F

uúlio ilrvalidez

C

hásica

A

1

ional de insalubridade eÍ\Yo\
ional de hora extta (em 9/o)

D

(;

osrdade tem

de

.l-

100

Dlála
Diúra

I4 9t

Mensal

0"00

Mertsal

0,10

lvleÍrsâ1

0.00

Mcnsal

0.00

Mcrsal

80.00

1.1

tiniformes

B

0-0(l

C

çon1Íatuál

do local da exec

ÉLANILHA DE C TSToS E FORNTAÇÃO DE PRECOS
MODULO
A
B
I

l:

O DÀ REMI'NERÀÇAO

C

I 2,12.i.'

Basc

onal de

C

de insalubndade

D

de hora extra

t

lG

(.),(.xl

culosrdade

(),o0

000
(r.0r)

rntrajomada

0 0(l

de assidúdade

0

(esDeciiicar)
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(

3?,r (

P

0.00

ssrstência
de vida em

t)

.t
0 ()0

o luneral

F

!'

uriilto rnvalidez

G

basica

\#
0.0(')

,i0.00

MÓDULO 3I INSUMOS DryERSOS

{l {)0

B

I

(rr i

154

-4'7

C

uó»uLo l: ENcÂRcos socIAIs E TRÂBArrfls'tAs
Previdencários e FGTS

- Etrca

.1.1

Su

20,00

À
B

f-c

lo
lr-

rfr*l ci,

SESI

OU

1,50

SESC

1,00

SENAI ou SENAC

0.00
I

Salário Edüçâçâo

It:15
do Trahalho
S

l3'

- 13" Salirio

e

l.8t

8.00

t,J1.79

r,00

18.17

0,60

'J.2

j.ól

Adiciotrsl dêTéria§

Salano
de Ferias

C

t2,12

0,00

ll

idência do Submódulo

;1

I sobre

I

Satario e Adi.iona

l1

l{ I,J7

.lr enís

Submó dulo .1.3 - Àfastamcnto Mâternidrde

0,01

I

B

bmôddlo 4.{ - ProYisão
vrso

Rescisão

hevro lndenizado
la do FG TS sobre o

B,'

c

do FGTS do Avlso

D

Préúo Trabalhado

E

do Submódulo

vlso Prcúo Indcnizado

hevio lndesiTado
.1

I sob,re

Ylso Prévio

'I rabalhado

do FGTS do Auso Préúo Trabalhado

F

Submódolo 4.! . Custo dg

0..í2

5;30

0,03

0,.12

3,06

38.9ú

1.94

24.11
9

{j

{l (r

do ProÍissional Ausente

I

li)Ír

enas

I

1..)9

B
C

0.0?

Patemidâde
Í_5
Os

Ruã simplicío MoíêiÍâ, 1478 - Centro
r-one/Fax: {99) 3624§8,17 CEP; 65.901{90 lmpeíetriz -

,- .-,..,rri, .nâ.oov.bí
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Pl
0,01

Acideflte de Trabalho

E

F
Subtotal

I
do s,r bmódul

G

I

bre o

aat gos Pre idenc lallos e

.1.I

i

3' Salâno

e

t-G:fs

tà$aÍnento MateÍnidadc
Rcscisào

MÔDULo 5: CUSTOS INDIRE

.165,68

l5

r

18

93.12

0 04

0.57

6.24

79.11
1.14

71

TRIBUTOS E LUCRO

tt,8{

AdmrnistratiÍa

A

36 ó0

1l i3

do Frofi ssional Arl§ente

usto de

121,91

3,68

srção

A,licional de Ferias

J,J
J.5

c u§o

05

rocinir e trabalhilta§

() uadro - Resumo - Módulo 'l - Enca

.1.,

\t#

,

0.28

D

.1.l

(

í).ri5

B.l

Lj,5r,

l.r

i-00

8,2

-

5,00

8,3

t0 41

c
QUADRO REST]MO - CUSTO POR EMPRBGADO

B
C

t)

ll

da Remuneração
1-C
Módulo 2 - Beneticios Mensais e Dirírios
I - hsumos Diversos ( uniformes, matenars,
Sociars e TÍabalhi§ta§
o.l -É
(A+C)
Lndríeto§ e Lucro
Custos
Módulo 5
-

Tribulos

5

\

272.36

{8i,7E
panentos e outros

)

t{ 78
9ii 51
625-0{)

3.31I,ll
:i1t.i0
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N'

do Processo

qw
1\'l=z-i--

3q:
P

I

Pregio n'

B

Modatid.dc de LicitaçÉo

C

Ddta dâ apresentaçào das propostas

D

l,ocal de Erecução

E

Convençio Coletila de Trabtlho

E"

Sede

r'

Decreto n' 9.255, de 29 de dezembro de 2017

G

Dâta brse da cat€goria

lt

C!tegoria proíissionâl

- IMPERA IRIZMA

CUSTOS POR EMPREGÂDO
Salário Base (em R§)

B

Adicioml de penculosidad€ (em %)

{)

c

Adicional de üsalubridade (em %)

{\

Adioional de hora extra (em 7q)
htervalo illral ornâda (em Ô/o)

íJ

-.D
E
F
G

t)

Adicronal dc assiduidade (em R$)

(

Outrcs (especificar)

l)

Transporte

DráÍia

7.0ô

B

Auúlio-aumerltaçâo

Diá,ria

0,00

C

Assist&rcia médica-odontológiÇa

Mensai

0,00

t)

Mensal

0.

i()

I

Sêguro de vida cm 8rxpo

Auxi[o firneral

Mensâl

(,

(Í)

I

Ar»iího invalidez

Mens.el

I ilíl

(;

Outros (espc'cificar)

Mersal

0,()Í.!

A

1.1,7S

B
c

lr

lMÂtenars

lEqúmmentos

ISS do locsl da execüção c.ntratüal

PLÀNILHA DE CUSTOS E FOR,\I,{CÁO DE PRECOS
ULO

A

I: COMPOSIçÁO

DÀ R-EMUNERÁÇÃO

(l

lsaláno Bdse
Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade

D

Adicional de hoÉ er:ta

0.00

I
F
G

Intervalo intrajornada

11.00

B

954.00
Íi 0Íl
0,00

lÂdrcionál de assrdurdâde
lOutros { cspecrficar )

0.(](.)

E
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3qq
P

0

B

Auxílio-ÂLÍn!-ntâçào

C

Assistênciâ médrca-odo'Itológica

t)

Seguro de üda em Lrmpo

t
t

Adxilio funeÍal
AuKiLo rnvaildez

G

Outros

0.10

0

r)í

r

MÓDULo 3: NsUMos DIVT,R§O§

I

tJ. l8

T-lnlformes

B

C

(

Itó»ulo,t;

ENcARcos soctArs

Submódulo.l.l -

r.i,!r

0,(){)

tEquipam€Írtos

E

TRÂBALIIISrAs

Previdencários e FGTS

Â
B

hISS

20.00

190,80

SESI ou SESC

1,50

14,3t

C

SENA.I ou SEI{AC

t.00

9.54

D

INCRA

0,00

0.00

E

Sal.kio Educacãô
FGTS

2.50
s,00

21.85

I'

r.00

18.í:1

G

Segulo Acidente do

ÍI

SEBRÁ'E

4-2

Á

c

-[rab3lho

7óu
il)

- l3' Soláío

e

Adtcionel de Eériàs

1l' Salano
{diciixd de férias

8.',\.1

2.78

Incidência do Submódulo 4.1 sobre I 3' Saláío e Adicional rle Ferias

-:(,

\lr

ll,tl

i(,ó.110

1.07

18.8

Submódulo .l.f, - Àfastamerto Maternidade

A
B

0,ll

0,03

lÁfastamentoMatermdadc
llnçidência do SubÍnódulo 4.1 sobrc o Afaslamento Matemidâde

0,1I

Submódulo 4..1 - Provisáo ara Rescisirr

Â

B
c
'D
E

.,

F

'.-.lAviso Prévio Indenizado
llncidência do

IC.rS

0,4)

sobre o Àviso Prcvio Indcnizado

do FGTS do Aüso Prévio Lndenúttó
- lMulta
'frabalhado

1,06

laviso Previo

1.9.{

Auso Itévio Traba.lhado
llnçidàçra
lMulta do FCTS do Anso Pré!,ro Trabalhado

0,71

do Submódulo 4.1 sobre

Súbmódulii 4.5 - Custo de

do ProfissioEsl

0.08

Autehte
t3

B

1,39

g\tt
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P

/^

§ry

0.02

Patemidade

C

3?s

D

Ausêocias LeSais

E
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0.00

Adicional de assiduidade
s noS
5

sor

r34

St til

1\

Lo

1.11-1

:,

Í-_

Outros (especificar)

(

}lOD{, LO 2: BENET'íCIOS I\TENSAIS E DIÁRIOS

Ii
(

r\ ssistência medica-odontológica

l)

Seguro dc vida em

I
I

96.16

frans
Auxílio-Alimentação

0,00
0,00
0,10

ur ílio funeral

0.00

uxílio invalidez

0.00

t

A

t,

( ruLr'\)!

0.00

,-otrt dsEqüü

\l()l)t l.(, J: ll,{Strlvlos DMRSOS
J
1,1,78

lin rtormes
E

Malrriais

0,00

(

[]quipamentos

0

,t

MÓDUI,O 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
\sbnrodulo.l-l - LBcargo s Prrvidencários e ['CTS

I\SS
!-SI ori SHSC

U

S

(

Sl'-N,\l ou SLINAC
INCRA

t

(;

lt

1.? .r

0.ro

e

5Í)

?1.85

1r.00

76.11

1.00

28.ól

0,ó0

5,7

)

Adicional de l-érias

;.

lt

Adicional dc

Feria.s

79.50

2.18

2t' <tt

ll,lt

btotsl

(:

_11

8

Salârio

i 3"

§u

q.54

.00

)

SI,BRAE

\ubnrodulo {.2 - l3'Sâlário

ll,il

0.00

Aciderrte do l'rabalho

5

190.8()

1.50
l

Salário l:ducaçáo
I.GTS

t.

20,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre

l3'

Salário e Adicional de Férias

I

4,07

38,80

0.01

0.1r

0.01

0.1

Submórtulo í.3 - Afâsf:rmento Materlidad€
i\{atem idade

^lastanrento
lncidência do Submódulo ,1.1 sobre o Afastamento Matemidadc
: ,il,

Subnlórlulo d,{ - I'rovisão

râ Rescisão

++ir;
Aviso Previo lndenizado

uen"tioJpc@

11

inc

(

l\4trlta do FGTS do Aviso Prévio

t)

,\r

i

rso Previo frabalhado

0,42
0,03

Indenizado ll

3.06

I

I

n0
5

s50Í

.sttú

t.3Â 1I1-1

,94

i

ffiNL

j.98

0,ll:)

)9.1

,1

18.,55

c)
N
É

7

o,tt

+ae

0,0E

o,74

lt.ér ras
AusênÇia por Doença

8,3 3

?o §Ít

..19

r3.?s

(

Licença Patemidade

0.0:

0.20

l)

,\usências Legais
A,rsência por Acidente de Trabalho
Clutros (especificar)

0,28

2,6s

0,01

0,3 t

10,05

95.91

3.68

35.10

Encargos Previdenciririos e FGTS

3ó.60

ll'

349,t6

15.18

144,80

lncidência do Submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS do Aviso Previo Trabalhado

L

I

l:lllrDr.trlülo.l.5 - C-u§1l) de

\<:-z'

do Prolissional Ausente

4.5

i

!

I

1

0.00

\u lltútal

I,

Incidência do Submódulo.1.l sobre o Custo de Reposição

()uarlio - Resumo - §lódulo,{ - Encs

sociais e trabalhistas

t

1.1

I

Salário e Adicional de Ferias

1.1
.i.-l

Alastamento Matemidade

0,04

J-J

Provisâo para Rescisão

6,24

J.S

Custo dé Reposiçâo do Profissional Ausente

13.73

l3

19.71

345,00

ri IÀ1,

1l(

)l)t

§z

t.0t

5

t,O 5: CIiSTOS Iir-DIRETOS, TRJBUTOS E LUCRO
Despesa Admin istrativa

I ributos

8.6 5

224.95

ii. i

PIS

0,65

16.90

It.l

Cofins

1.00

78.02

lJ.-l

l-\s

5,00

110,03

l-ucro

15,9s

280.00

(--

,-,:..

(JtiAl)R0

RESI.TMO - CUSTO POR EMPREGADO

Módulo I

-

Composição da Remuneração

954,00

l)

Módulo 2 - BenefÍcios Mensais e Dirírios
lvtódulo I -'lnsumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 - En
Sociais e Trabalh istas

ó84,94

I

Ir4ódulo 5 (A*C)

625,00

IJ

(

I

0,13
§O

-

Custos Indiretos e Lucro

,tcirt( ,l;t I

il

iVlodulo 5

B

96,86
11,78

2.375,58

Tributos

224,95

lmperatnz-MA. 25 de Junho de 2018.
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OBSERVAÇÕES

\:>,

l,o
IA

l
It)

i(;

I

i

rlt

I

1A

t

]B

l(

t2D

Infbmrar o valor do salário normatiyo da catego ria, relativamente a um empregado

Inlbrmar o percennral definido na CCT e. em caso de disposição na referida norma coletiya outorgando-ihc
natureza meramente indenizatória, exclui-lo da base de cálculo dos "Encargos Sociais".
Clalculado com base no valor da hora estipulada na CCT, considerando como hoÍas notumas irs compreendidas
entre 22 horas e 5 horas, desde que a convenção coletiva de trabalho não disponha de forma diferente.

z\plicável apenas aos postos de 12x36 horas. Equivale ao cuslo de uma hora extra. Portanto, informar o
percentuai delinido na CCT a ser aplicado sobre o valor da hora normal.
Inlbnnar o valor do adiçional calculado pela Íegra especificada na CCT
hspccillcar outÍos adicionais. caso estejam previstos na CCT
lnformar o valor correspondente a duas passagens por dia trabalhado
lnlbmrar o valor diário do auxílio-alimentação. previsto no acordo coletivo da categoria
lntbrmar os valores previstos na CCT.
Percenrual dclinido em estudo realizado pela AUDIN/MPU

2G

lÂ

t.\

Inscrir o valor de outros beneficios, desde que constem do projeto básico ou da convenção coletiva de traball,

Valor médio nacional dos contralos no âmbito do MPU. Foi considerado o fonrecimento de 2 conjuntos por
scmestre.

Percentual definido em estudo realizado pela AUDIN/MPU, incidente sobre o somatório dos valores da
Remuneração (MÓDULO l), dos Beneficios Mensais e Di;í,rios (MÓDULO 2). dos Insumos Divers,s

(MÓDULO 3)

.lB

e dos Encargos Sociais

(MODULO {).

lnformar os peÍcenhrais conespondentes às alíquotas de retenção prcvistas nas IN RPB n" 1.234/2012, excluidos
o IRPJ e a CSLL. Quanto ao ISSQN, aplicar a alíquota prevista na legislaçâo municipal onde os serviços serào
prestados.

Percentual definido em esnrdo realizado pela AUDIN/MPIJ, incidente sobre

l(

o

somatório dos valores da

(MÓDULO I). dos Beneficios Mensais e Diários (MÓDULO 2), dos Insumos Diversos
(uÓDULo 3) e dos Encargos Sociais (MÓDULO {) e, ainda sobre a Taxa de Administração (MÓDULO 5A).
Rernrrnerasâo

i1

s9c ssot
§1ar.

c

_S
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I'RI-I EITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
I NIDÀDE: PMI

: 08/06/2018

N' do Processo

Ie

!
I

í:38;

Modalidade de Licitaçlo

d. apresentaçâo

Pregâo n''

nn

das propostas

C

Data

I)

Local de Execuçio

t_

Coívenção Coletiva de Trrbalho

!

Decreao n'9.255, de 29 de dezembro de 2017

(;

Dâra brse d8 crtegoria

ti

Câtegoria pro{issional

Sede

- lMPtÍaATRlZ-lvÍA

( t S.I'OS POR EMPREGADO
(-(.,

I

lsulário Base 1,.,m Rst
{dicional de periculosidade (em 9'o)
Adicional de insalubridade (em ?á)
Adicional de hora extra (em %)

(_

l)

954,00
0

Inter.,alo intralom:rda (em oÁ)
Âdicionai de assirluidade (em R$)
ôutros (especificar)

a

t
(;

()

0
0

Transpone

Diária

7.00

Auxílio-alimentação

Diária

0,00

C

Assistência médica-odontológica

Mensal

0,00

t)

Seguro de vida em gmpo

Mensal

0,r0

Mensal

0,00

r

Auxilio fimeral
Auxilio rnvalidez

Mensal

0,00

(;

Cesta básica

Mensal

0.0(

A

Uniformes

t_

I

I4.78

It

Matcriais

(

Lquipamentos

0.00

fs

ISS do local da execuçâo contsatual

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
MODULO

t*

l: COMPOSI ÇÃo DA REMUNERAÇÂo

Éa
Salário Base

Íl
C

951,00

Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade

D

dicional de hora extra
Inten'alo intrajomadâ

F

Adicional

<ie

assiduidade

0,0()

0,00
0.00
0,0(r

IT

,--.1-qn0

t.o'

-

S

tll

o

rÂ.1 t1-1

0,0(l

N"

t.l

t
( )urro§

7

(especificar)

0.00

..I('UI I,O 2: BÍ]NEI'iCIOS MENSATS E DIÁRIOS
,\

Transporte

B

Auxílio-Alimentação

0.00

C

Assistênci1 médica-odontológica
Seguro de vida em gmpo

0,00
0,10

u

Auxilio funeral
Auxílio invalidez

0,00
0,00

t1

Outros

0.00

Í)

"l()l)t

96.16

LO -t: INSUMOS

DMRSOS

3

t-inifornres

it

i

4,78

Materinis

0,00

l'quipurtentos

0,00

iI(JI}T I,O 4: ENCAR(;OS SOCIAIS E TRABALHIS'TAS
',rlrniodulo {,1 - Eocargos Previdencários e FGTS

dl..;r
À

INSS

B

SESI ou SESC

C

I90,80

20.00
L

_\(l

14,3r

ISENAI ou SENAC
INCRA

.00

9.5.1

t)

0.00

0,00

[.

Salário Educação

2.50

23,8-(

F

FGTS

8.00

76,32

(;

Segwo Acidente do Trabalho

1.00

28,62

H

SEBR,Ah

0,60

5,7t

l-'i" Salário

8,33

7q í0

Adicional de Ierias

2,78

\utruródulo

C.2

- 13'Selário

r

€

Adicioml de Férias

..1,

t.\
it

I

.

.lrry idêucia

do Subnródulo 4.1 sobre 13"

SaLíLrio e

Adicional de Férias

4,07

26.50
106,00

.

38,80

rubrrródulo {.3 - Afast{me[to Matertridade

lt

Afastamento M atemidade
lncidêocia do SuUmOOu lo 4.1 sobre o Afastâmento Matemidade

Submridulo

4.,1

- ProvisÂo

0,31

0.01

0,1 I

râ Rescisâo

:-

Aviso Prévio lndenizado

c

Incidência do FCTS sobre o Aviso hvio I
Multâ do FCTS do .A.viso Prévio Indenizado

i)

Ariso Previo Trabalhado

B

0.03

'

0,12

izzdo

j.06
r

§c 0

aqnú

ÉMÉO
ssor s

3,98

0,03

.94

29,17
r

8"55

E

0,7i

i9

0,08

0 74

8,3 3

79,50

r\uséncia por Doença

1,39

13,25

Licença Parernidade

o,02

0,?o

,{usências l,egais
Âtrséncia por Acidente de frabalho
ificar)
Uutros (

0,28

)A\

0,03

0,31

10,05

95.91

:t.68

35.10

36,60

149.1(

1.2

Encargos Previdenciririos e FGTS
l3' Satário e Adicional de Férias

15,18

144;80

4..1

Afâstamento Matcmidade

0,04
6,?4

.,Í,i

Provisão para Rescisão
Custo de Reposiçôo do Profissional Ausente

ISO Prévio Trabalhado
dência do § bmódulo 4 sobre
Trabalhado
P
révio
Multa do FCTS do Aviso

I nc

E

Í'
j

i()rr*Ir'

',r bnrridulo

do Profissionrl Ausetrte

í.5 -Custo de

d.5 '

I

I

l.

\u hll,tâ

0,00

I

lncidéncia do Submódulo .1.1 sobre o Custo de Reposição

C

umo-Módrlo4-E

ro-

sociais e trabelhisÍss

E
.í.1

13,73

'

0,4:)

.

<o. §J

rJr,or

IoT
\l(tlltrl.(r

ls

5: CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO
)rspesa

19,71

345.00

^dministrativa
T rrbtrtos

7,00

r

PIS

0.65

tó,60

lr.l

Cofins

3,00

76.63

B.J

ISS

5.00

c

Luçro

15.99

I

lt
n.t

78,8

I

280.00

QUADRO RESUMO. CUSTO POR EMPREGADO
Módulo I

-

tj

Módulo2- Beneficios

C

Módulo 3 - hsumos Diversos (uniformes, materiais, equipâmentos

l)

Módulo 4

t,

Módulo 5 (A lC) - Custos lndiretos

-

96,8(

lvlensais e Diários

Encargos Soçiais e Trabalhistas

\úhtrrtai

I

95í,00

Composição da Remuneração

e

Lucro

e

outros)

l4,78
§E4,ga

625,00

2375,s8
Móilulo 5 B- Tributos

178.81

Á
lmperatnz-MA, 25 de junho de 2018
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lnformar o valor do salário norÍdativo da categoria, relalivamente a uÍn emprcgado

Informar o percentual deÍinido na CCT e, ern caso de disposiçào na referida norma çoletiva outorgândo-lhe
naturez3 meramente indenizatória" excluilo da base de cálculo dos "Encargos Sociais".

Calculado com base no valor da hora estipulada na CC1-, considerando como horas notumas as compreendidâs
entrc 22 horas e 5 horas, desde que a convenção coletiva de trabalho não disponha de forma diferente.
.Aplicável ap€nas aos postos

de 12x36 horas. Equivale ao custo de uma hora extra. Poíânto, informar o

percentual definido na CCT a ser aplicado sobre o valor da hora norrnal.
lnfbrmar o valor do adicional calculado pela regra especificada na CCT

Especificar outros adicionais, caso es§am previstos na CCT.
lnformar o valor conespondente a duas passagens por dia trabalhado
Informar o valor diário do auxílio.alimentação, previsto no acordo coletivo da categoria.
lnformar os valores prcvistos ns CCT.
Percentual definido em estudo realizâdo pela AUDIN/MPU

lnseiir o valor dc outros beneficios, desde que constem do projeto básico ou rla convcnçào coletiya de trabalho.
Valor médio nacional dos contratos no âmbito do MPU. Foi considerado o fonrecimento de 2 conjuntos por
semesúe.

Percentual definido ern estudo realizado pela AUDIN/MPU, incidente sobre o somatório dos valores da
Remuneraçào (MÓDULO l), dos Benefícios Mensais e Difuios (MÓDULO 2). dos lnsumos l)iversos

(MóDULO 3) e dos Encargos Sociais (MÓDULo 4).
lnformar os percentuais correspondentes às alíquotas de retenÇão previstas nas IN RFB
.íB

n'

I

.2342012, excluidos

o IRPJ e a CSI-I-. Quanto ao ISSQN, aplicar a aliquota prevista na legisiação municipal onde os serviços serào
prsstados.

J(

Percenrual det'inido em estudo realizado pela AUDIN/IvíPU, incidente sobre o somatório dos valores
Remuneração (MÓDULO l), dos Beneíicios Mensais e Diá{ios (MÓDULO 2), dos Insumos Diveno
( MÓDULO 3) e dos Encargos Sociais (MóDULO {) e, ainda. sobre a Taxa de Adminisnação (MÓDULO SA)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO
Contratação de emprasa espêclalhada na pÍestação, dc formâ contÍnua, dê s€rvltos dê Apolo Administrativo c Educscionel, Rêcepção ê
PortaÍia, lnstrução e Írêlnamentos d€ lnírumêntos Musl6is, Llmpêra e Consêrvâção e Prêparrção de Alimentos, a s€rem Gxccutados
nor óÍgãos vlnculados à SECBEÍARIA MUNICIPAL DE EDUCÂçÃO do munldplo dê lmpêratÍiz-MA

Valor Estlmado dâ Cont

Servíços de AuxÍlio Adrninistrativo
Servíços de Monitoramento de
TÍanspo rte Escola r
Serviços de lnspeção Geral
Servlços de lnterpretação de Libras
Serviços de lnstrução de Braile
Sq1ços de ContÍnuos

lelyLços de Portaria
Serviços de Recepção
Servíços de lnstrução e Treinamento dê
instrumentôs musicais
Serviçqs de Limpeza e Conservação
Servlços de Preparação de Alimentos

o

50

7.034,77

3.193,78

159.689,00

1.916.268,00

744

954,00

3.045,60

438.566,40

5.262.196,80

2

3.62s,00
2.600,53
2.600,53
3.047,18
3.067,30
3.375,39

7.250,00
26.005,30
36.407,42
6.094,36
306.730,00

87.000,00
312.063,60
436.889,04
73.L3?,32

5

7.272,36
954,00
954,00
954,00
982,47
1.134,84

15.8 76,9 5

3.680.760,00
202.523,40

25

954,00

2.600,53

65.013,25

780.1s9,00

L20
2s

954,00
954,00

2.600,53
2.554,39

312.063,60
63.8s9,7s

3.7M.763,20
766.377,00

10
L4
2

100

T
lmporatriz-MA, 25 de junho de 2018
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PREGAO PRESENCIAL N' 082/2018-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
GARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

de 2018.

de

,q(o)
PREGOETRO(A) MUNtCTPAL
REF. PREGÁO PRESENCIAL

O

NO

082/2018.CPL.

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa
, inscrita no CNPJ/MF
sob o no
vem pela presente
, com sede na rua _
inÍormar a Vs. Sas. que o Sr.
, portador do
RG no
e do CPF no
, é designado para representar
nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de
decisÕes, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,
desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar
todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

Nome. ldentidacie e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

kuô L,rban.r 5antos ne 1657, Bairro Juçara, CÊp: 65.900 505, Bairro juçara
ln'rp;rr.)tr;z/lvjA i mail: cplimperatriz@hotnlail.com

-S<"-...-

z--_)

1,1

N.
,í

TI§'TADO DO I\IARANHAo

PITETI.]I'[LIR,\ MI.iNICIPAL I) Ii I M PERATRIZ
(.()NIISSAO PER!I,\NTiNTE I)E t,ICITAÇAO

P

PREGAO PRESENCIAL N' 082/201 8.CPL
ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N'

/2018. SEMED

CONTRATAÇÃO DE EN/PRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONT|NUA, DE
sERVrÇOS DE ApOrO ADMtNISTRATTVO E

EDUCACIONAL, RECEPÇÃO

INSTRUÇÃO E

E

PORTARTA,

TREINAMENTOS DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS, LIMPEZA E
PREPARAÇÃO DE
CONSERVAÇÃO E

A

SEREM EXECUTADOS NOS
VINCULADOS A SECRETARIA

ALIA/ENTOS,

oRGÃoS

IVUNICIPAL DE EDUCAÇÃo Do MUNICíPIO DE
peníooo oe tz
tMpERATRtz-MA DURANTE
(DOZ1 MESES CONSECUTIVOS, EM REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
nrreRÊructR, NAS
ANEXo r, NA
ESPECTFTCAÇÕES TECNtcAS
PLANILHA
COMPOSIÇAO DE
PREÇOS/ORÇAMENTO ESTTMATTVO - ANEXO ll
E PLANILHA DE CUSToS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS
ANEXO
EMPRESA
, NA FORMAABAIXO

o

No rERMo DE
DE

lil

-

-

EA

Ao(s)
dias do mês de
do ano de 20'18, de um lado, o MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06. í 58.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, no
201 Centro. através do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,

asente

porítico'..i,*i3"'oll"ffJ;

d" ;l;ffiF','"rtÍ',
"
simplesmente de co-'ffiilIt
oo o"to
'u:""o"1","i[l'"il
""' pelo,
-ssp/^/A , ato,
n

neste

representada

Sr

portador do
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, doravante denominada
que
simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o
consta no Processo no
RG

no

20 001

1000/2018

-

SEMED
instrumento,
independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666,
de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

e proposta

apresentada,

que passam a integrar este

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

az-se necessária a Contratação de empresa especializada na prestaçáo, de
Íorma contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Educacional, Recepção e
Portaria, lnstrução e Treinamentos de lnstrumentos Musicais, Limpeza e
Conservação e Preparaçáo de Alimentos, a serem executados nos órgáos
vinculados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do municipio de
Irnperatriz-lVlA, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos, em Regime de
Emprertada por Preço Global, conforme especificações constantes no Termo de
Referência. nas EspecificaçÕes Técnicas - Anexo l, na Planilha de Composiçáo de
Precos/Orçanrento Estimativo - Anexo ll e Planilha de Custos e Formação de
Preços - Anexo lll.
1.2.A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de destina-se
à realização de atividades administrativas, educacionais e auxiliares, instrumentais
ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do
Orgão, conforme dispÕe o Decreto no 2.271t97, necessários ao bom funcionamento
da Administração Municipal e não inerentes às atribuiçôes de cargos de seu quadro
1 .1 .F

de ser.ridores.
1.3. Apresenta-se o egrégio Tribunal de Contas da União após a Edição da Súmula
de Jurisprudência entende ser legítimo o processo de contrataçáo de empresa
espcializada na prestação de servrços, desde que não envolva a execução de
atividades finalistas, inerentes aos quadros próprios de pessoal dos órgãos ou
entidades interessadas.
1.4 A motivaçáo para contratar surge para satisfazer as necessidades de eventuais
demandas de cada unidade educacional da SEMED que necessitem do apoio e
auxÍlio administrativo, educacional e/ou operacional paÍa o desenvolvimento de
atividades.
1.5.O benefício direto. com a contratação, será em relação a maior presteza na

execução das atividades em questáo, pois haverá pessoas treinadas e com a
experiência devida na execução das referidas atividades. Quanto ao benefício
indireto será a diminuição do tempo de resposta de questões rotineiras, porém
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro .luçara, CEp: 65.900 505, Bairro luçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@lrotmail.com

ê=36

o

ESIAt)O DO MARANHÃ0

It.\ \I T] N I(' I I'AT, I)II III P IiRA'I'I{I Z
coNt IssAo P[]RNIAN t.tNTE DE LICl'tA(tA()
PRT- ITEITTI

C

importantes para os desfechos dos trabalhos desenvolvidos pela Administração
tt/lunicipal, pois haverá apoio e celeridade na execução das tarefas comuns.
1.6.Quanto à economia a ser obtida pela SEMED em relação à contratação
pretendida, poderá ser verificada em diversas oportunidades com o ganho de
produtividade dos serviços terceirizados, possibilitando a execução de serviços em
um nrenor espaço de tempo e com maior qualidade, gerando uma economia com a
reduÇáo de profissronais contratados,
1.7.O quantitativo estimado é o resultado de levantamento junto à SEMED, em que
se veriÍicou que a prestação dos serviços propostos é necessária à execução de
suas atividades em ambientes educacionais em razâo do fluxo de processos, rotinas
administrativas, diversidade de documentos e atendimento aos públicos interno e
externo, bem como permitir a logística de serviço e manutenÇão das atividades
rotineiras.
1 .B.Ccnsiderando-se o disposto no inciso l, do art. 3o, da lN SLTI n.o 0212008 (e
alteraçoes) e no art. 23, §1", da Lei n.o 8.666/1993, e ainda levando-se em conta a
natureza similar dos cargos ora demandados, haverá o agrupamento de itens
.1
conforme discriminado na Tabela abaixo, tendo como critério de julgamento o
MENOR PREÇO GLOBAL, através da MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÂO
(DESPESAS ADMNISTRATIVAS + LUCROS). Tal agrupamento se justifica com
visias a.
'1.9.Reduzir a possibalidade de ocorrência de perda de economia de escala;
1.lOViabilizar melhor gerenciamento dos serviços prestados, evitando o desperdício
de recursos.
1 . 10.1 .Fomentar a competitividade;
i l0.2.Minimizar os riscos de eventuais pre.iuízos à Administração e/ou de
comprometimento da qualidade dos serviços.

Lote

Item

Descrição

1

§€ry,Lo-9-r de Auxílio Admrnistrativo

Bh

50

Bhi

144

Bh

02

1

-1
Z
r
1

Número estimedo
de postos de
trabalho

Jornad
a diária

J

4

Serviços

de

Monitoramento de

Tra !§ps(9E9 colar
s de lnspeção Geral
r §-_e_r_v_lLo
Serviços de Interpretação de
Libras
Sery1çqs de lnstrução d e Braile
Serviços de ContíLuos
Seryrç_g s de Portaria

+

1

8h

TE1
o

8h

7

Bh

I

Seryrç_o5 §e-Recgpgáo

ala

Bh
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120
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1

DAS OBRIGAÇOES RESPONSABILIDADE

DA

CONTRATADA
2.

1

.

Cabe

à

Licitante Vencedora/Contratada

o

cumprimento

das

seguintes

obrigaçoes:
2.2.Recrutar. selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização
dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto para o qual está
sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação
mínima definida no Termo de Referência;
2.3.Orientar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho acerca da adequada
otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à
economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos
eq uipamentos.
2.4Manter os membros da sua equipe sempre atualizados, por meio da promoção de
treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no
trabalho e participaçáo em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade
dos servrços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente.
2 5.A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
rnício da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadáo expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os membros da sua equipe;
2.6.4 CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
início da prestação dos serviços, o acesso dos membros da sua equipe, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do
Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuiçÕes previdenciários foram
recolhidas;
2.7.4 CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos membros da
sua equipe para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela
íiscalização,

Rud Urbano Santos n0 1657, Bairro luçara, CEp: 65.900- 505, BairÍo Juçara
irrperatriz/MA E mail j cplimperatriz@hotmail.com

à=..=
38

I,S]',\IX) IX) VIARANI'IA0
P II. I' F E I'I' U It A }I T] N I C I PÂ t,

D

I'

LIC,K
I NI P tr

RAT

RI

c()!ilssA() PERIr,{NENl [i DE t.t(]tTA('A()

Z

,1

2.B.Responder, em relaçáo aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários,
seguros de acidentes, tributos, indenizaçÕes, vales-refeição, vales-transporte e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
2.9.Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências, da SEMED e demais órgãos municipais e municipalizados vinculados
a ela;
2.10.Responder pelos danos causados à SEMED ou demais órgãos municipais e
tnunicipalizados vinculados a ela, ou ainda a terceiros, durante a execução deste
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela SEMED;
2.'1 l.Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer anormalidade constatada e prestar
os esclarecimentos solicitados.
2.12.Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de
nabrlrtaçào exigidas na licitação;
2.13.Apresentar, sempre que solicitada pelo Fiscal do Contrato, os comprovantes
dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos membros da sua
equipe; recolhimento dos encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério do
Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei
n." 4.923/65) e relatório de frequência /pontualidade oriundo do relógio de ponto;
2.14.Permitir ao Fiscal do Contrato o acesso ao controle diário de frequência e às
carteiras profissionais dos membros da sua eguipe alocados à execução do serviço
contratado:
2.15.Fiscalizar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho designados para a
prestação do serviço para verificar as condiçÕes em que o serviço está sendo
prestado,
2.16.Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infraçáo cometida pelos
membros da sua equipe quando da execução do serviço objeto contratado;
2.17.Reíazer os serviços que, a juizo do Fiscal do Contrato, não forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
2.lB.Selecionar e treinar adequadamente os ocupantes dos postos de trabalho
alocados à prestação dos serviços, observando a comprovação dos atestados de
boa conduta e de idoneidade moral, tendo funçÕes profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho;
2.19.Manter os membros da sua equipe sob as normas disciplinares da
Administração Municipal, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e guaÍro) horas
após rrotificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo Fiscal do Contrato;
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2.20.Responder integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislaçáo
vigente;
2.21,Fiscalizar regularmente os ocupantes dos postos de trabalho designados para a
prestação do serviço, com o fim de constatar no local a sua efetiva execuçáo e
verificar as condiçôes em que está sendo prestado;
2.22.Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgent3 e prestar os esclarecimentos que julgar necessário,
2.23.Executar os serviços com o máximo esmero, devendo ser imediatamente
reÍeitos aqueles que a juízo do Fiscal do Contrato, não forem julgados em condições
satisfatórias, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado, ainda que em
decorrência se torne necessário ampliar o horárío da prestação dos serviços;
2.24.lndicar um Preposto para gerenciar o Contrato;
2.25.Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de
garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em
tempo rntegral, frscalizando e ministrando a orientaçáo necessária aos executantes
dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigaçÕes, a de reportar-se,
quando houver necessidade, à Fiscalização do Contrato e a de tomar as
provrdências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na
execução do Contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a frequência e a
apresentação pessoal dos membros da sua equipe, manter contato com a
Fiscalização do Contrato sempre que necessário.
2.26.lmplantar, de forma adequada, a planificaçào. execução e supervisão
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em
perfeita ordem, todas as dependências ob.jeto dos serviços,
2.27.l,Aanler os membros da sua equipe em serviços devidamente uniformizados.
limpos e com aparência pessoal adequada, devendo substituir imediatamente todo e
qualquer deles julgados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da
Administração Municipal;
2.2B.Fornecer uniformes para cada funcionário, sujeitos à aprovação do Fiscal do
Contrato, conforme especificação constante no Termo;
2.29.Asslrmir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus membros da sua equipe, acidentados ou com mal súbito, por
meio de seus encarregados, por meio do seu Encarregado-Geral;
2.3O.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da CONTRATADA;
2.31Fornecer e instalar, em local a ser determinado pela Superintendência de
Tecnologia da lnformação da Prefeitura Municipal de lmperatriz, relógios de ponto
para que os mebros da sua equipe registrem os horários de entrada e saída do
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trabalho. bem como realizar backup dos íegistros e, também, emitir relatório de
frequência/pontualidade oriundo do relógio de ponto, mensamente;
2 32.Apresentar ao Fiscal do Contrato, comprovantes de quitação de despesas
referente ao mês anterior por ocasião da liberação de cada parcela/fatura:
comprovante de quitação dos encargos previdenciários e sociais resultantes da
execução do contrato, bem como, cópias autênticas da folha de pagamento do mês,
do comprovante de pagamento dos membros da equipe que prestaram serviços na
Contratante (recibos, depósitos bancários etc.) e relatório de frequência
/pontualidade oriundo do relógio de ponto, inclusive na hipótese de despedida,
voluntária ou involuntária, com a demonstração do pagamento das verbas
rescisórias e apresentação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT)
devidamente homologado pelo Sindicato da çcategoria, sob pena de retenção de
novas liberaçÕes até o cumprimento da presente obrigação;
2.33.Na ocasião da liberação da primeira parcela/fatura do contrato que advir do
presente procedimento licitatório, frca a empresa contratada dispensa de
comprovação dos itens epigrafados no item 2.32.
2.34.Realizar com assiduidade e dentro das normas trabalhistas, o pagamento dos
salários dos ocupantes dos postos de trabalho utilizados nos serviços contratados,
bem como. recolher no prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo sempre
que solicitado, as respectivas comprovaçôes:
2.35 Manter os serviços pactuados, mesmo com atraso de pagamento, pelo período
de até 90 (noventa) dias na forma do inciso XV do art. 78 da Lei no 8.666/93 e
alteraçÕes;
2.36.Apresentar ao Fiscal do Contrato cópia do contrato de trabalho dos ocupantes
dos postos de trabalho afetos à execuçáo do contrato, se aquele for por prazo
determinado.
2.37.Saldar, na época própria, todos os encargos previdenciários e obrigaçôes
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os membros da
sua equipe náo manteráo nenhum vínculo empregaticio com a Administração
tvlunicipal,
2.38. Providenciar o cumprimento de todas as obrigaçôes estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie
forem vitrmas os ocupantes dos postos de trabalho durante a execuçâo deste
contrato, ainda que acontecido em dependências da Administração Municipal;
2.39.Assumrr todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevençáo,
conexão ou continência;
2.40.Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
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transporte e vale
pela
refeiçáo/alimentação, equivalente ao êstabelecido
Convenção Coletiva de

2.41 .F

ornecer

aos

mêmbros

da sua equipe vales

Trabalho.
Z.42.Entregar os vale-transporte e vale-refeiçáo/alimentação no prédio onde os
ocupantes dos postos de trabalho exerçam suas atividades laborais;
2.43.Controlar o fornecimento do vale-transporte e vale refeição/alimentação,
med iante comprovante de entrega, que deverá conter: nome e registro dos
ocllpantes dos postos de trabalho, lotação, data de entrega, bem como a quantidade
e o valor dos vales e mês de competência,
2.44.Fazer o comprovante de entrega dos vales, obrigatoriamente, em duas vias,
sendo 1 (uma) para a Empresa Licitante e outra para o gestor do contrato, e
êntregue após 2 (dois) dias úteis;
2.45.Promover a identificação de todos os funcionários da empresa de acordo com
as normas de segurança orgânica da Administração Municipal;
2.46.F ornecer 02 (duas) camisas de gola polo com identificação da Contratada
semestralmente, ou seja. 04 (quatro) camisas de gola polo anuais, conforme
descritivo no item 7 do Anexo l;
2.47 .F ornecer as respectivas camisas de gola polo 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do início da vigência do contrato, e os demais em até '10 (dez) dias úteis após
o inicio do sétimo mês referente ao início do contrato, sendo utilizado o mesmo
prazo no caso de prorrogaçôes:
2.4B.Garantir o uso do uniforme, para as categorias de serviços relacionadas acima,
sendo de responsabilidade do preposto da Empresa Licitante Vencedora/Contratada
a verrficação de seu uso diário;
2.49.Abster-se de repassar os custos de uniforme aos ocupantes dos postos de
trabalho;
2.49.1O posto de trabalho náo pode ficar sem prestador de serviço, caso ocorra a
empresa deverá providenciar substituição imediata para não ocasionar problemas na
execuÇão dos serviços à contratante;
A)Observar outras obrigações previstas no Termo de Referência, no Edital ou no
Contrato;
B)Realize um programa interno de treinamento aos ocupantes dos postos de
trabalho, nos três primeiros meses de execuçáo contratual, para redução de
consumo de energia elétrica. de consumo de água e reduçáo de produção de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; Sensibilizar os
ocupantes dos postos de trabalho quanto a necessidade de separação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública
lüunicipal. na fonte geradora, e a sua destinaçâo às associaçÕes e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel
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para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE no 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n" 5.940. de 25 de outubro de 2006t
2.49.25âo expressamente vedadas à Empresa Licitante:
A)A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Administração
Municipal durante a vigência do contrato:
B)A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia e expressa
autorizaçáo da Administração Municipal;
C)A subcontratação de outra empresa para a execuçáo do objeto do contrato;
D)Possuir em seu quadro de sócio servidor ou dirigente de órgão pertencente à
aOministração direta.
E)A inadimplência da empresa Licitante Vencedora/Contratada, com referência aos
encargos estabelecidos contratualmente. não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à Administraçáo lVlunicipal, nem pode onerar o objeto deste contralo,
Gzâo pela qual a Empresa Licitante renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal;
F)Declaraçáo de que instalará escritório em IMPERATRIZMA, a ser comprovado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias uteis contados a partir da vigência do contrato,
em cumprimento ao disposto no inciso ll do § 50 do art. 19 da lN SLTI no 212008 e
item 9.1.11 do Acórdão TCU no 121412013 do Plenário. Caso a licitante já disponha

de matriz, filial ou escritório no local definido deverá declarar a
instalação/manutenção de no mínimo escritório.

CLÁUSULA TERCEIRA

.

DAS OBRIGAÇOES

E

RESPONSABILIDADES DA

CONTRATANTE

.Efetuar o pagamento na forma do item 12 do Termo de Referência, após o
recebimento definitivo dos materiais/serviços e verificação do cumprimento de todas
as obrigaçÕes legais, fiscais. previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçôes
do Termo de Referência;
3.2.Designar um profissional para, na qualidade de Fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item '18 do Termo de Referência;
3.3.Promover o acompanhamento e a fiscalizaçáo do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
3.4.Reieitar os materiais/serviços cu.jas especificaçôes não atendam os requisitos
mínimos constantes do Anexo I - do Termo de Referência,
3.5.Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou irregularidades
constantes da execuÇão do objeto do Termo de Referência, para quê sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias:
3.'1
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a

Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento dos materiais/serviços e equipamentos e exigir a sua substituiçáo ou
3.6.lnformar

reparação, conforme o caso;
3.7.Cemunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuçáo do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso náo esteja de acordo com
as especiÍicações e condiçÕes estabelecidas no Termo de Referência, informando
as ocorrências ao Órgão Gerenciador:
3.8.Verificar se a execução do objeto foi rcalizada com observação às disposições
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos ou serviços prestados;
3.9.Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do pazo e condições estabelecidos, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 81
da Lei 8 666/93 e suas alteraçôes:
3.1 O.Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos âtos
relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso. sob a fornra de extrato. e Juntado aos autos, com a instruçáo processual
necessária;
3.1 1 .Expedir as Autorizações de Fornecimento/Serviços;
3.12.Receber o objeto em dias úteis, no horário das 8h às 1Bh, no local determinado
na requisiçâo/autorizaçáo de fornecimentoiserviços, podendo ocorrer situações onde
os serviços serão prestados em finais de semana e/ou feriados, com a devida
comunicação prévia a empresa CONTRATADAT
3.1 3. Disponibilizar local adequado para a apresentação dos ocupantes dos postos
de trabalho;
3.14.Prestar as informaçôes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA
para a Íiel execução do contrato;
3.'15 Permitir o livre acesso dos ocupantes dos postos de trabalho da
CONTRATADA. desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome
da errpresa e crachá de identificaçáo para prestação dos serviços;
3 l6.Proporcionar todas as condrções para que a Contratada possa executar o
objeto de acordo com as determinaÇÕes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência:
3.17.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
3.18.Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
3.19.Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

3.20.Caso necessário, aplicar

à

licitante vencedora

as sançôes

administrativas

previstas na legislação.

-§.
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CLÁUSULA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

.O acompanhamênto e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será exercido
4.1

por representantes da Administração, especialmente designados na forma dos artigos 67 e
73 da L.ei no 8.666/93 e do art. 60 do Decreto no 2.271197;
4.2.A fiscalizaçào e acompanhamento da prestaçáo dos serviÇos, na forma integral, será
feita pelos servidores Francisco Magno Silva de Oliveira, Mâtrícula 34.171-1 e Edney
Loiola, Matrícula 50.574-5, especialmente designados, ou outro(s) representante(s), que
anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21 06 93
4.3.As exigências e a atuaÇão da fiscalização pela SEMED em nada restringem a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da empresa no que conceme à execução do
cbjeto contratado:
4.4 Não obstante a empresa seja a única e exclusiva responsável pela execuçâo de todos
cs servrÇos contratados, a SEÍttlED reserva-se o direrto de exercer a mais ampla e completa
Írsca|zaçáo sobre os servrços podendo para isso:
4 5.Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituiÇão de ocupante de posto de
trabalho da empresa vencedora que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraÇar ou
dificultar a sua íiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, .yulgar
inconveniente:
4.6.Examinar as carteiras profissionais dos ocupantes dos postos de trabalho colocados a
serviço da SEMED para comprovar o registro da íunção profissional;
4.T.Documentar e firmar em registro próprio, juntamente com o preposto da empresa, a
frequência dos ocupantes dos postos de trabalho e as ocorrências tidas, determinando o
que for necessário à regularizaçáo das Íalhas ou incorreÇões observadas.
4.8.O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto às obrigaÇões e encargos socrais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sançÕes administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislaçáo vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei no
8.666. de 1993,
4.9.4 fiscalizaÇão do cumprimento das obrigaÇões trabalhistas e sociais exigirá, dentre
cJtras. as seg u rntes comprovaÇões.
a) A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3'
da ConstituiÇão Federal, sob pena de rescisão contratual.
b) Recolh,mento do FGTS. referente ao més anterior. conforme estabelecido no instrumento
convocatório;
c) Pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior;
d) Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação, CONFORME
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OBRIGATORIEDADE DISPOSTA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO;
e) Pagamento do 13' salário:
f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de ferias, na forma da Lei;
g) ReaiizaÇáo clê exames admissionais e demissionais ê periódicos, quando for o caso;
h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
r) Comprovação do encaminhamento ao Ministêrio do Trabalho e Emprego das informações
trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED,
j) Cumpramento das obrigaçõês contidas em convênção coletiva, acordo coletivo ou
sentença normativa em dissÍdio coletivo de trabalho. Além do cumprimento das demais
obrigaÇões dispostas na CLT em relação aos ocupantes dos postos de trabalho vinculados
ao contrato.
4.10.O descumprimento das obrigaçÕes trabalhistas ou a não manutenção das condiçôes de
habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual. sem prejuízo das
demais sançóest

4.11.4 Administração poderá conceder um prazo para que a Contratada regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condiçôes de habilitação, sob pena de rescisão contratual,
quando não rdentrficar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação;
4.12.Quando da rescisão contratual, o Íiscal deve veriÍicar o pagamento pela Contratada
das verbas rescrsórias ou a comprovação de que os ocupantes dos postos de trabalho serão
realocados em outra atividade de prestaçáo de serviços, sem que ocorra a interrupçáo do
contrato de trabalho,
4.13 Até que a Contratada comprove o disposto citado acima. a garantia conlratual prestada
deverá ser retide, podendo ainda ser utilizada para o pagamento direto aos trabalhadores no
caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 02 (dois) meses do encerramento da
vigêncra contratual conforme previsto no instrumênto convocatório e no art. 19-4, inciso lV
da lnstrução Normativa n" O212008;
4.14.A Íiscalização da Admnistração Ítlunicipal adotará ainda os cuidados relacionados no
Anexo lV da lN/SLTI N" 03/2009. parte inlegrante do presente instrumento. independente de
transcrição, cabendo à contratante fornecer todos os subsídios necessárros ao cumprimento
desse mister.

CLÁUSULA QUINTA _ Do PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Contratante, além do prazo e condiçóes de execução estabelecidos no item 10 deste
Termo de Referência, deverá observar:
5 2A execução do objeto terá inícro em até 48 horas após o recebimento da Ordem de
ServrÇo emitida pela Contratante. a aquisição de Íorma parcelada e os serviços em Regime
de Empreitada por Preço Global, vigorando pelo período de 12 (doze) meses.
5 3. A execução do objeto será realizada sob demanda, conforme a necessidade e de
acordo com a conveniência da AdministraÇão bem como da exrstência de disponibilidade
oíÇarnentária. nas guantidades. locais e prazos delerminados pela Contratante, por ocasião
5.1 .A

Rua Urbano Santos ns 1657, Bairro luçara, CEPr 65.900- 505, Bairro Juçaía
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da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus
com a execuçáo do objeto;

5.4. A execução do objeto será gerenciada pela CONTRATADA, que fará

o

acompanhamento da qualidade ê dos prazos dos fornecimentos/serviÇos alcançados com
vistas a êfêtuar eventuais alustes,
5 5 Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom da execuçáo ou o alcance dos
prazos dos fornecimentos/serviÇos estabelecidos devem ser imediatamênte comunicados a
CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor solução para o
probiema.
5 6. O objeto será executado observado o disposto no Anexo I e demais dlsposições
deste Termo de ReÍerência:
5.7. A Contratante poderá rejeitar. no todo ou em parte, os materiais/serviços em desacordo
com as especificações e condições deste Termo de Rêferência, do Edital e do Contrato.

CLAUSULA SEXTA

- DA

VIGÊNCIA CONTRATUAL

E

EXECUÇÃO DO

CONTRATO
6.1 A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio
de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a sua celebração,
discriminando cada item de prestação de serviços (com base no preço mensal
por posto), conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital
de Licitação:
6.2 A vigência do contrato a ser fírmado será de 12 (dozel meses, a contar da
data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos. até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57,
rnciso Il. da Lei n.o 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração,
6 3 A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenfa e oito) horas,
contados da celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e
nos horários a serem fixados pela CONTRAIANTE informando, em tempo hábil,
qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços
contratados.
6.4 Segundo dispôe o art. 30-4, da lN SLTI/MP n.o 0212008, a CONTRATADA não
tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e
condiçôes mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso ll, do
Art 57 da Lei n.o 8.666i93;
6.4 Nas eventuais prorrogaçÕes contratuais, os custos não renováveis já pagos ou

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como
condição para a renovação, em conformidade com o disposto no inciso XVll, do
art. 19, da lN SLTI/MP n.o 0212008:
6.5 Nào será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela
CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias
do Ministerio do Planejamento. Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação
como redução de preços;
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6.6 Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA
tiver sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de
participação em licitação e/ou contratar com a AdministraÇão Pública, enquanto
perdurarem os efeitos;
6.7 A execução dos SERVIÇOS contratados ocorrerá na sede da SEMED e em
outros órgãos municipais por esta determinada. Quanto aos LOCAIS, esses serão
distribuídos conforme descrição e Ordem de Serviço emitida pela Contratante;
6.8 A Autorização para início da prestação dos serviços será emitida pelo
Departamento de Compras, através de ORDEM DE SERVIÇO à empresa;
6.9 Uma vez recebida a aulorizaçáo mencionada, no item anterior, a empresa
apresentará os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, junto ao
gestor do Contrato a ser designado pela SEMED, na forma do artigo 67 da Lei n.o
6 666/93. acompanhado de Carta de Apresentação, contendo os respectivos dados
pessoais e inforrnaçÕes quanto à habilitaçáo e qualificaçáo profissional.

CLAUSULA SETIMA. DO VALOR DO CONTRATO
O valor do presente contrato e de

R$..... (

)

CLÁUSULA oITAVA - DA DoTAÇÃo ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão

à

conta das seguintes

dotaçÕes orçamentárias.
dotaçÕes orçamentánas:

20.001- SECRETARTA MuNrcrpAL DE EDUCAÇÀo
12.361 .0043.2437- MANUTENÇÁo E DESENVoLVTMENTo

DAS ATTVTDADES E pRoJ.

20.0o2 12.361 .0043.2628- MANUTENÇÃo E DESENVoLVTMENTo DA EscoLA
NATUREzA: 3.3.90.39- Ournos SERV|Ços DE TERcErRos- PESSoA JURiDTcA
FoNTE DE REcuRSo: 001- REcuRSo DE TESouRo MuNrcrpAL- MDE
0027. RECURSo Do FUNDEB 40%
FtcHAs 2272E1341

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DAS CONDIÇOCS OC PAGAMENTO
9.1.O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo ll ao Termo de Referêncta.
9.2.Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargls eventualmente incidentes sobre os serviços/fornecimento, não podendo sofrer
reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, coníorme o item 13 do Termo de
Referêncra;
9.3.Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada. observadas as prescriçôes da Lei no 8.666/93.
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9.4.4. CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamenlo com detalhes dos
fornecimentos/serviços, pãra conferência por parte da CONTRATANTE e posterior
aprovaÇão para faturamento.

g.s.Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento/serviÇos em 02 (ú/as) vias, que
deverão ser entregues na AdministraÇão lúunicipal, para fins de liquidaÇão e pagamento.
9.6.0 pagamênto à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestáo
Orçamentária, por meio de transferêncaa eletrônica ou ordem bancána, em ate 30 (línÍa)
dias após a aceitação definitiva dos materiais/serviÇos, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
9.7.O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS/PRE STACÁO DOS SERVIGOS , à medida que íorem
entregues/executados os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidaçáo total do
empenho.
9.8 Pai'a fazer jus ao pagamento. a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais. comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
l\,4unicipal regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantra por Tempo de
Serviço .. FGTS. com a JustiÇa do Trabalho (Certidâo Negativa de Dêbitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e laxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados. inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de [\ilercadorias e Serviços - ICMS
e lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
9.9.4 empresa CONTRATADA, fica dispensa da comprovaçáo de quitação exclusivamente
na ocasião da primeira parcela/fatura, dos impostos ou taxas decorrentes de lmposto sobre
Circulação de Mercadorias e ServiÇos - ICMS e lmposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSON
9.10.Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
fornecimentos/serviÇos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilizaÇão e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a
um mês. pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos/serviÇos.
9.11.4 atestação da fatura correspondente à prestação do serviço/fornecimento caberá ao
fisca! do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
9 12 Havendo erro na nota frscallfatura cu circunstância que impeÇa a liquidação da
despesa. o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
sanea.ioras.
9. 13.A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaÇão e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuÍzo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
9.14.Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigaçáo documental ou financeira. sêm que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.
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9.15 A CONTRATANTE reserva-se, ainda. o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestaÇão de que o fornecimento/serviço foi executado em conformidade com as
especiíicaçôes do contralo.
9.16.A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais/serviÇos na totalidade do
valor e das quantadades estimadas para a contrataÇão, realizando o pagamento de acordo
com o fornecimento/servlços eÍetavamente efetuado.
9.17 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pag à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
9.'18.No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada náo tenha concorrido dê
alguma forma para tanto, seráo devidos pela Contratante êncargos moratórios à taxa
nominâl de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
9. 19.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos. N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.
9 20 Os pagamentos quanto à prestação do serviÇo de acordo com o que irá ser
estabelecido ocorrerá mensalmente. conforme demonstrativo abaixo.
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Tabela 3

CLÁUSULA DEZ - SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
10.1.Relativâs à licitâÇáo:
10 1 .1 .Aquele que, convocado dentro do Wazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato. deixar de entregar documentação exigida no edital que enseje rêtardamento de
execução do seu objeto, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraÇão falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, Íicará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais, sendo adotâdo o seguinte critério, como forma de
gradação das íaltas:
a) por 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar
documentação exigida no edital,
b) por 02 (dois) anos: aquele que não assinar o CONTRATO;
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c) por 03 (três) anos: aquele que não mantiver a proposta;
d) por 04 (quatro) anos: aquele que fizer declaração felsa, apresentar documentação falsa
ou cometer fraude fiscal: e
e) por 05 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alíneas

a'a'd".
9.1 .1 .1 .Além

das penalidades previstas acima, a licitante ficará sujeita a multas na
o valor total anual do CONTRATO, por infração, nos

íase de licitação. sobre

seguintes termos:
a) Compensatória de 5% (cinco por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele que
se comportar de modo inrdôneo, deixar de entregar a documentação exigida no edital; não
assinar o CONTRATO; e não mantiver a proposta;
b) Compensatória de 1oo/o (dez por cento) por cada uma des rnfraçóes a seguir: aquele que
fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometêr fraude fiscal.
10.2.Relativas à execuçâo contratual:
10.2. 1 .Advertência ou descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais;
10.2.2.Aquele que, convocado dentro do prazo de vigência do CONTRATO, apresentaÍ
documentação falsa exigida no edital, ensejar o retardamento da execuçáo de seu objeto,
falhar ou fraudar na execuÇão do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscai. ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantido o darerto à ampla defesa, sendo adotado o seguinte critério,
como forma de gradação das Íaltas:
a) por 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar
documentação exigida;
b) por 2 (dois) anos aquele que ensejar o retardamento da execução do CONTRATO;
c) por 3 (três) anos: falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
d) por 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaraÇão falsa, apresentar documentaçáo falsa ou
cometer fraude fiscal: e
e) por 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alineas "a"
a"d".
10.2.3.Multas: Em caso de rnexecução do contrato, erro de execução, execução
imperfeita, mora de execuçáo, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informações prestadas, a Contratada estará sujeita à aplicação das seguintes
multas.
a) De mora de 0,5olo (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor mensal do contrato,
por dia de atraso, na execução total ou parcial dos serviços;
b) Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infraçáo a
qualquer cláusula ou condiÇão do contrato náo especificada na alínea'a', e aplicada em
dobro na sua reincidência, caracterizando inexecução parcial ou total;
c) Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de sua
rescisão por ato unilateral da SENIED, motivado por culpa da Contrâtada, garantida defesa
prévia, independentemente das demais sançôes cabíveis; e
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10.2.4A(s) multa(s) a que se refere o subitem 19.2.3 não impede(m) que a
AdministraÇão rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções
previstas nesta Lei.

10.2.5.4(s) multa(s), aplicada(s) após regular processo administrativo, será(ão)
descontadâ(s) da garantia da respectiva contratada.
10.2 6.Se a(s) multa(s) for (em) de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta. responderá a contratada pela sua diferença, a quel será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela AdministraÇão ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
.10
2 T.Suspensão temporária de participaÇão em licitação e impedimento de
contratar com a Administração. por prazo nâo superior a 02 (dois) anos.
10.2.8. DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes de puniÇão ou até que se.ja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena dade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
10.2.9.4s sanÇões de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Adminastração Pública poderão ser aplcadas juntamente com as
de multa
10.3. Prevramente

à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra

sanÇão,

poderá a Contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data em que for notríicada a respeito.
10.4 Da apiicacão das sanÇôes prevrstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 caberão recurso,
Íepresentação ou pedido de reconsideraÇão, nos termos do Art. í09 da Lei 8.666/93.
1O 5 DA RESCISÃO
10 5.l.Constituem motavo para rescisáo do contrato:
10.5.2.O náo cumprimento de cláusulas contratuais, especifrcaçôes, projetos ou
prazos;

10.5.3.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, pro.letos e
prazos,
10.5.4. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovâr a
impossibilidade da conclusão do serviÇo. nos prazos estipulados,
10.5.5. A atreso injustificado no início dos serviços;
'10.5.64 paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicaçâo à
Administração,
10.5.7. A subcontrataÇáo total ou parcial do seu objeto, a associaçáo da contratada
com outrem, a cessão ou transfeÍência, total ou parcial. bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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10.5.8. O desatendimento das determinações rêgulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
10.5.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execuÇão, anotadas na forma do §
1'do art. 67 da Lei 8.666/93,
10.5.10.4 decretação de falência ou a instauraçáo de insolvência civil;
10.5 1 1 .A dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada,
1O.5.12.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa. que prejudique a execução do contrato;
10.5.13 Razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determrnadas pela máxima autoridade da esfera administratlva a que
está subordinado a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
10 5.14.A supressão, por parte da Administração, serviços ou acarretando
modifícaÇão do valor inicral do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65
desta Lei.
105.154 suspensáo de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões
que totalizem o mesmo prazo. independentemente do pagamento obrigatório de
indenizaÇões pelas sucessivas e contratualmente imprevistes desmobilazaçóes e
mobilizações e outras previstas, assegurado á contratada, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situaÇão,
10.5.160 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras. serviÇos ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamrdade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, âssegurado à contratada o direito de optar pela suspensáo do
cumprimento de suas obngações até que seja normalizada a situação;
10.5.17.4 não liberação. por parte da Administração, de área, local ou objeto
ara execução do serviço. nos prazos contratuais;
10.5. 18.4 ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;
10.5.lg.Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (lncluido pela Lei no 9.854, de
1999) Parágrafo único. Os casos de rescisáo contratual serão formalmente
mot,vados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
10.6.4 rescisão do contrato poderá ser.
10.6.1 . Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enqmerados nos subitens 19.6.1 1 a 19.6.1.12 e 19.6.'1.17;
10.6.2.Ami9ável. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitaÇâo, desde que haja conveniência paru a AdministraÇão;
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10 6 3Judicial, nos termos da legaslaÇãoi

§ 1' A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita

e

fundamentada da autorjdade competente.
§ 2' Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 19.6.1 .'12

a 19.6.1 .17 dos subitens
anteriores, sem que haja culpa da contratade. será esta rêssarcida dos prejuÍzos
regularmente comprovados que houver soírido, tendo ainda direito a:
a) devolução de garentia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão:
c) pagamento do custo da desmobilizaçáo.
§ 3o Ocorrendo impedimento, paralisaÇão ou sustaÇão do contrato, o cronograma de
execução será pÍorrogado automaticamente por igual tempo.
10.7.4 inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisáo, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

cLÁusuLA oNzE - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
1.1 i
A repactuação de preços como espécie de reajuste contratual deverá ser
utilizada nas contrataçÕes de serviços continuados com dedicação exclusiva de
n)áo de obra, desde que seja observado o intervalo mínimo de um ano das datas
dos orçamentos nos quais a proposla se referir, conforme estabelece o art. 50 do
Decreto n" 2.271. de 1997:
LL.2 A repactuaÇão para íazer face à elevação dos custos da contratação,
respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a
vigência do contrato, é direito do contratado. e náo poderá alterar o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI
da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao
prestador receber pagamento mantidas as condiçôes efetivas da proposta;
11.3 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis Já pagos
ou amortizados no primeiro ano da contrataçáo deverão ser eliminados como
condiçáo para a renovação.
L1.4 A repactuaçáo poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferencradas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
i1 5 A repactuação para reajuste do contrato em Íazâo de novo acordo, dissídio
ou convenÇão coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da
mâo de obra decorrente desses instrumentos,
11.6 O intervalo minimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado
a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como
termo inicial, a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente à época da apresentaçáo da proposta, quando a maior
parcela do custo da contratação for decorrente de máo-de-obra e estiver
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vinculado às datas-bases destes instrumentos, conforme Orientação Normativa
No 26. de 0110412009, da Advocacia Geral da União;
11./ Nâs repactuaçÕes subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuaÇão;
11.8 As repactuaçÕes serão precedidas de solicitaçâo da licitante contratada,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços e/ou do novo acordo
ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação. conforme for a variação
de custos da mesma;
11.9 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força
de instrumento legal, sentenÇa normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva;
11.10 Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos
decorrente do mercado, essa somente será concedida mediante a comprovação
pela contratada do aumento dos custos, considera ndo-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b) As pa rticularidades do contrato em vigência;
c) lndicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
publicas ou outros equivalentes; e
d) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
11.11 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
60 (sessenta dias), contados a partir da solicitação e da entrega dos
conrprovantes de vaÍiação dos custos;
11.12 As repactuaçÕes, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de
apostilamento ou termos aditivos e não poderão alterar o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento;
11.13 O prazo referido no subitem 15.11ficaÉ suspenso enquanto a contratada nâo
cumprir os atos ou apresentar a documentaçáo solicitada pela contratante para a
co:nprovação da variação dos custos;
11.14 A contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada;
11.15 Os efeitos Íinancerros da repactuação deveráo ocorrer exclusivamente para
os itens que a motivaram, e apenas em relaçáo à diferença porventura existente;
11.16 A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a
continuidade da contratação mais vantajosa;
1,L.17 A repactuação deverá ser solicitada pela Licitante contratada a partir da
homologação da convençáo ou do acordo coletivo que fixar o novo salário
normativo da categoria profissional a que estáo sujeitos os ocupantes dos
postos de trabalho vinculados à execuçáo do objeto do contrato, até a data da
prorrogação contratual subsequente, ou do término do contrato, respeitados o
disposto no item 15.1 do termo;
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11.18 Se por ocasiáo do encerramento do contrato ou de eventual prorrogação do
contrato a convenção ou o acordo coletivo a que se refere o item anterior ainda
náo tiver sido homologado, deverá a Contratada ressaltar o seu direito à
repactuaÇão, sob pena de preclusáo;
:1 i.19
Os preços dos insumos e materiais seráo reajustados de acordo com a
variaÇão do lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.
CLAUSULA DOZÉ - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

o

vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intençáo de recorrer, com registro em ata da síntese das suas
razÕes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
12.

1

.

Declarado

das razÕes do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentat conlÍaÍazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata aos autos.
12.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata. Não seráo considerados os recursos interpostos, enviados
por fax ou vencidos os respectivos prazos legais.

12.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à
autoridade superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconslderar
sua decisâo ou encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para
apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais.

12.4.

O

acolhimento

de

recurso importará

a

invalidação apenas dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.
'12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica
a licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.

12.6 A falta de manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitaçáo
pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.

CLÁUSULA TREZE . GARANTIA CONTRATUAL

1 3.1 No prazo de ate 1 0 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura do
CONTRATO e retiradas da Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá apresentar
garantia correspondente a 5a/o (cinco por cento) do valor total estimado do
CONTRATO, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes

modaLdades:

a) CauÇão em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem

sido
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emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da F azenda,
b) Seg u ro-g a ra ntia; e
c) Fiança bancária conÍorme Anexo lV
13.2 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, o depósito
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal - CEF, conforme
determina o art. 82 do Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de '1986, sendo
devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 40 art. 56 da Lei no 8.666/93;
Se a opção de garantia for seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter
expressamente cláusula de atualizaÇão financeira, de imprescritibilidade, de
inalrenabilidade e de irrevogabilidade;
.Í
3.3 A rnodalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados nos subitens 17.10.1 a 16. 10.5 deste Termo de Referência;
13.4 A garantia prestada pela CONTRATADA deverá ser válida por mais 03 (três)
meses, após o término da vigência do CONTRATO, mediante a certificação pelo
Gestor de que os serviços foram realizados a contento e as obrigaçÕes
contratuais pactuadas foram cumpridas, nos termos do inciso XIX do art. 19 da
rN 0212008;
13.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de
qualquer obrigaçáo, inclusive indenizaçào a terceiros, ou reduzido em termos
reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco
por cento) do valor total estimado do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da data em que for notificada pela SEMED;
13.6 A garantia contratual prestada deverá cobrir, além das obrigações pactuadas,
o pagamento de multas e obrigaçÕes trabalhistas;
13 7 A garantia será atualizada nas mesmas condiçoes do CONTRATO;
i3.8 A inobservância do prazo fixado para apresentaÇão da garantia acarretará a
aplicaçâo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);
13.9 O atraso da entrega da garantra, superior a 25 (vinte e cinco) dias, autoriza a
Adnrinistraçáo a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incrsos I e ll do
art. 78 da Lei no 8.666, de 1993;
1 3.10 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
13.10.4 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigaçÕes nele previstas;
13.10.8 Prejuízos diretos causados à Contratante ou a Terceiro, decorrentes
de culpa ou dolo durante a execuçáo do contrato;

13.10.C As

multas moratorias

Contratada;
ObrigaçÕes trabalhistas
honradas pela Contratada;

13.10.D

R,-,a

e

punitivas aplicadas pela Contratante

e previdenciárias de qualquer natureza,

à

não
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í3.10.E

Após a execução do contrato será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contrataÇão, ou a realocação dos ocupantes dos
postos de trabalho da Contratada em outra atividade de prestação de
serviços, sem que ocorra a interrupçâo do contrato de trabalho.
'13.1í Caso a Contratada náo logre efetuar uma das comprovações acima indicadas
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na
execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da lnstruçáo Normativa
SLTI/MPOG n" 2, de 2008 e autorização expressa a ser concedida pela

Contratada no momento da assinatura do contrato;
13.12 Serão consideradas extintas a garantia:
312.A Com a devolução da apólice, da carta de fiança ou com autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
companhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado de que
a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

CLAUSULA TREZE . DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo
nomeadas.

lmperatriz (MA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
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PREGAO PRÊSENCIAL N' 082/2018-CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

Empresa)_
, inscrito no CNPJ/MF sob no
por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
portadoí da Carteira de ldentidade no
DECLARA, para Íins do disposto
e do CPF no _.

(Nome da

no inc. V do ar1. 27 da Lei no 8.666. de 21 de junho de '1993, acrescido pela Lei no
9 854, de 27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em
irab:riho noturno. perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe crÊrucre E cuMpRrMENTo Dos REeursrros
DE HABTLTTAÇAO

Declaramos, para eÍeito de participação no processo licitatório Pregâo
Presencial n" O8212O18-CPL, realizado pela Prefeitura IVlunicipal de lmperatriz, e
conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

de

.,

tr

de 2018.

Representante Legal da Empresa
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