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PREGÃO PRESENCIAL N°026-2019

OBJETO
Pregão para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza
continuada de limpeza, conservação e higienização para órgãos da Administração Pública
Municipal de Cocos - Bahia.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendem As exigências deste
Edital e seus Anexos.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 28 de junho de 2019
Hora: 08h0Om
Local: Prefeitura Municipal de Cocos
Rua Presidente Juscelino, n° 115
Cocos - BA I CEP: 47.680-000
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PREGÃO PRESENCIAL N.° 026-2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°089-2019
MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°026-2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

•

O Município de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor prego, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatório obedecerá à Lei n.° 10.520, de
2002, à Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.°
123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, e
subsidiariamente à Lei n.° 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências
previstas neste Edital e seus Anexos.
Data de entrega e abertura dos envelopes: 28 de junho de 2019
Horário: 08h0Om - horário local
Endereço: Rua Presidente Juscelino, n° 115 - Centro - Cocos - Bahia, CEP: 47.680-000
Credenciamento: das 08h00m as 08h 10m, incluso neste interstício o prazo para recebimento
de propostas retardatárias.
1. DO OBJETO

•

1.1. 0 objeto desta licitação é a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização para órgãos da
Administração Pública Municipal de Cocos - Bahia, com execução mediante o regime de
empreitada por prego unitário, visando atender às necessidades do Município de Cocos,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital
e seus Anexos.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos.
it

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, salvo
se demonstrar na habilitação a sua viabilidade econômica;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
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2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o
Município de Cocos;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União ou com o
Estado da Bahia;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em
razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa
ambiental, nos termos do artigo 72, â 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605/1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inicloneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
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2.2.7. Que estejam reunidas em consorcio, sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no Pais;
2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
artigo 9° da Lei n.° 8.666/1993;
2.2.10. Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de
Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União,
anexo ao Edital, e a proibição do artigo 13 da Instrução Normativa n.° 5, de 26
de maio de 2017.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe d8 poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante.
3.1.1. 0 licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não
comprovar seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular
intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.
3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.
3.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual
devem ostentar a competência do representante do licitante para representalo perante terceiros.
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3.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconheci
da, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir
acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro
como empresário individual.
3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4. DA ABERTURA DA SESSÃO
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, na data, horário e
local indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
4.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme
modelo anexo);
4.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for
o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei
Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016;
4.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se
enquadrar em qualquer das vedações d o artigo 3°, parágrafo 4°, da
Lei Complementar n.° 123/2006, não poderá usufruir do tratamento
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.
4.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a
Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (conforme modelo anexo), sob pena de desclassificação
da proposta;
4.1.4. Envelopes da proposta de pregos e da documentação de habilitação,
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N°026-2019
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNP.1 N.° XXXX
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ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL N°026-2019
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNN N.° XXXX
4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou ao
enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao
tratamento diferenciado da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei
Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, ou à elaboração
independente de proposta, sujeitará o licitante as sanções previstas neste Edital.
S. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante
ou seu representante, deverá conter:
5.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as
especificações constantes do Termo de Referência;
5.1.2. Valor unitário, mensal e global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência;
5.1.2.1. No prego cotado deverão estar incluídos todos os custos
decorrentes da execução contratual, tais como, despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, apurados mediante o preenchimento dos
modelos de Planilha de Custos e Formação de Pregos, conforme anexo
deste Edital;
5.1.2.2.0 Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, que não podem ser repassados
Administração, não serão incluídos na proposta de preços
apresentada;
5.1.3. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela
Administração como referência, a respectiva comprovação de exequibilidade;
5.1.4. A quantidade de pessoal que sera alocado na execução contratual,
conforme disposto no instrumento convocatório;
5.1.5. Os materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos
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serviços serão fornecidos pela contratante;
5.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data da sua apresentação.
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos.
5.2.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1 0 do artigo 57 da Lei n°
8.666/1993.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificação de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, tit propostas escritas de
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as
melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos
oferecidos.
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa
de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.1.1.0 lance deverá ser ofertado pelo menor valor global.
7.2. 0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
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prego e os demais, em ordem decrescente de valor.

4501/

`-40r

”
'
co

UN CIPAL

sinatunv

7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do Ultimo preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa - ME - ou empresa de pequeno porte - EPP, será observado o disposto nos
artigos 44 e 45, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.° 6.204/2007.
7.4.1.0 Pregoeiro identificará os pregos ofertados pelas ME/E PP participantes
que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço,
desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
7.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
7.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no
subitem anterior.
7.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir
qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens
acima.
7.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de
melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não
existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
7.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e
a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de prego junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério
de desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
1 produzidos no Pais;
1 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato
público, para o qual os licitantes serão convocados.
7.6. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor prego, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após a negociação do prego, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da
proposta.
8.1.1. 0 critério de julgamento adotado sera o menor preço global,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificações do objeto.
8.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação
definido no Termo de Referência.
8.2. 0 Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
compatibilidade do prego em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.3. 0 licitante detentor do menor preço deverá apresentar a planilha de custo e
formação de pregos, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.
8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.
8.3.2. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que
este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
8.4. 0 Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob
pena de não aceitação da proposta.
8.5. Sera desclassificada a proposta final que:
8.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
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8.5.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo roJfõBásico ou
Termo de Referência;
8.5.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste
Edital;
8.5.4. Apresentar pregos unitários incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, conforme Planilha
de Custos e Formação de Preços elaborada pelo órgão;
8.5.4.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em
relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade
competente, poderão os pregos unitários cotados exceder os limites
de que trata este subitem.
8.6. Também sera desclassificada a proposta final que:
a. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos
custos decorrentes da contratação pretendida;
b. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço
e à produtividade apresentada.
8.6.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de
custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta.
8.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, na forma do § 30 do artigo 43 da Lei n.° 8.666/1993, para
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:
8.6.2.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade;
8.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou
sentenças normativas em dissidios coletivos de trabalho;
8.6.2.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;
8.6.2.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou
similares;
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8.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas p,%/atlas;
8.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha
com a Administração ou com a iniciativa privada;
8.6.2.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados,
tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
8.6.2.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo
proponente;
8.6.2.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas
publicados por órgãos de pesquisa;
8.6.2.10. Estudos setoriais;
8.6.2.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual
ou Municipal;
8.6.2.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a
prestação dos serviços; e
8.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.6.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.6.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, e a
inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatária a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade
da proposta.
8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.
8.8. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.8.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que
seja obtido prego melhor.
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8.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.10. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor prego, este deverá comprovar
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta comprovação
se dar, no que couber, por meio de consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores de
Cocos - CMFC, conforme o caso.
9.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
9.2. Para a habilitação, o licitante detentor do menor prego deverá apresentar os
documentos a seguir relacionados:
9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatário de seus administradores;
b. 1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n.° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

e

e
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decreto de autorização;
9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de regularidade conjunta da Fazenda Federal e quanto à Divida Ativa
da União, e perante a Seguridade Social - INSS, admitida a certidão positiva
com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
c Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível corn o objeto
contratual;
d Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
e. Prova de regularidade e perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS.
Prova de inexistência de débitos inadirnplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1°
de maio de 1943." (NR)

•

9.2.2.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa
ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal mesmo que está apresente alguma restrição, sob pena de ser

9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou liquidação
judicial ou de execução patrimonial conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos
de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contabeis do último Exercício Social
já exigíveis e apresentados na forma da lei' que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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b.1. 0 balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão
apresentar copia do balanço de abertura ou copia do livro diário
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura
e encerramento;
b.3. A boa situação financeira do licitante sera avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das formulas abaixo, com
os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

•

LG -

SG -

LC -

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.4. Comprovação de patrimônio liquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do Ultimo
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
indices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta. (Acórdão TCU n° 1214/2013-Plenário e
IN n.° 05/2017);
b.5. Comprovação de índice de endividamento total menor ou
igual a 0,6 (Acórdão TCU n.° 628/2014-Plenário).
b.6. A avaliação da qualificação econômico-financeira afeta ao índice
de endividamento total será realizada de forma conjunta com a
Solvência Geral (SG), sendo que o não atendimento, de forma
isolada, do índice de 0,6 não caracterizará motivo suficiente para a
inabilitação da UCITANTE, desde qua o resultado da SG seja igual
ou superior 1.5.
b.9. Será aceita também a apresentação de balanços e demais
demonstrações contábeis intermediárias referentes ao exercício
em curso (2019), na forma da Lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em
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a. Comprovação
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com firma
reconhecida do seu signatáriaa.l. Os atestados (declarações) de capacidade técnico-operacional
deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade
econômica principal ou secundária da LICITANTE especificadas no
contrato social registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB;
a.2. A LICITANTE, deverá disponibilizar todas as informações
essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados
(declarações) solicitados, à ratificação das informações neles
insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos técnicos
exigidos neste Edital, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos
Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo
que estas e outras informações complementares poderão ser
requeridas mediante diligência.
d Declaração de vistoria. A vistoria deverá ser feita por responsável técnico ou
representante da empresa devidamente habilitado pela empresa licitante para
realizá-la, a licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços
até dois dias úteis antecedentes à data &a& para a abertura da sessão
pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade
existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ,à Secretaria
Municipal de Administração do Município de Cocos, pelo telefone (77)
3489.1041.
dl. rendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes
não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste
Pregão.
d.2. Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por
exclusiva conta da licitante.
9.2.5. Documentos Complementares:
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a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da Me stéi
--Zirde fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme
modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou inc/Meta de
menores, conforme Lei n.° 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto Federal
n.° 4.358/2002, conforme modelo anexo a este Edital.
Alvará de Funcionamento da empresa emitido pelo Município ao qual seja o
território sede da empresa licitante.

•

d Declaração da UCITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa,
de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, instalará, em Cocos Bahia, sede, filial ou representação, dotada de infraestrutura administrativa e
técnica, adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e
suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do
contrato.
26.4. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da
empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por
quaisquer danos causados por seus empregados ao Município e servidores da
CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os
serviços, bem como pelo desaparecimento de bens do Município e de
terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados.

•

9.3. 0 licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no Cadastro
Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC, em situação regular, ficará dispensado de
apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro que estejam dentro do
respectivo prazo de validade, conforme o caso.
9.3.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Cadastro Municipal
de Fornecedores de Cocos - CMFC estar com o seu prazo de validade vencido,
e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sitio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente
documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto .6 comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
9.3.2. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação.
9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
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9.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir
da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação.
9.8. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.
9.8.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de
sua regularidade fiscal, ser-lhe-6 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá
sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a
não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o
empenho devidamente justificados.
9.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os
prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
9.9.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n.° 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.10. Da sessão pública do Pregão sera lavrada Ata, que mencionará todas os
licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que
interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os

•

•
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada de custos e formação de pregos
e eventuais justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, devera ser encaminhada
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta
e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

•

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e sera levada em
consideração no decorrer da execução do contrato, no momento da repactuação ou de
aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso
o liatante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus

11
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11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importara a decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro,
ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da
intenção de recorrer.
11.4. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente,
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos
prazos legais.
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatário.
13. DO CONTRATO

410

13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela
Administração.
13.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Cadastro
Municipal de Fornecedores de Cocos - CMFC, cujo resultado sera anexado aos autos do
processo.

•

13.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que
mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o
Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.4. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
13.5. E vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de contrato.
13.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
13.7. 0 descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
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condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem
prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não
incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
13.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob
pena de rescisão contratual, quando não identificar má fé ou a incapacidade
da empresa de corrigir a situação.
13.8. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um
representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e
as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos
serviços, de tudo dando ciência à Administração, conforme procedimentos estabelecidos na
minuta de Contrato.
13$. 0 contrato so será considerado integralmente cumprido após a comprovação,
pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias
referentes à mão-de-obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO
14.1. 0 prazo de vigência do Contrato de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
artigo 57, da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços continuos.
14.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
14.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da
Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa
para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.
14.3. 0 contrato não poderá ser prorrogado quando:
14.3.1. 0 valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual foi utilizado como
base, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação
ao referido limite;
14.3.2. A Contratada tiver sido declarada ink:lea-lea ou suspensa no âmbito da
União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos;
14.3.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

•
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14.3.4. A Contratada não concordar corn a eliminação, do valor do contrato,
dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou
amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.
14.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL

•

15.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis da assinatura do termo contratual, de garantia em favor da CONTRATANTE,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes
modalidades, conforme opção da CONTRATADA:
a). caução em dinheiro ou títulos da divida pública federal;
b). seguro-garantia;
c). fiança bancária.
15.1.1. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do
termo contratual fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
15.1.1.1.0 prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma
(mica vez, por igual período, caso necessário, desde que a justificativa
fundamentada seja previamente apresentada para análise da
CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial.

•

15.1.2. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei
n.° 8.666, de 1993.
15.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração
CONTRATADA; e
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
15.3. 0 garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado
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15.4. Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da
divida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser
garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas
pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art 2°, da Lei n.° 10.179, de 06 de fevereiro
de 2001.
15.5. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o
depósito junto à Caixa Econômica Federal, nominal ao Município, para os fins específicos a
que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta
exigência.
15.6. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer
imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação
ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.
15.6.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
15.7. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege
a matéria.
15.7.1. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo
saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
15.8. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até
3 (três) meses contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de
outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de
aue a empresa puma todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação.
15.8.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessas obrigações
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou
da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE, conforme estabelecido na
Instrução Normativa n.° 05/2017, observada a legislação que rege a matéria.
15.8.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela
CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos
empregados que atuaram na execução do objeto contratado.
15.8.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência,
a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o que também

•

•
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envolve, por certo, a quitação dos encargos de 4ndole trabalhista
advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente
condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação
de todas as verbas trabalhistas.
15.8.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;

•

15.9. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições
constantes no art. 57, da Lei n.° 8.666/1993, a CONTRATADA devera, a cada celebração de
termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3
(três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor
atualizado do contrato.
15.10. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como
para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar
danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em
seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal
— a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total
dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista na alínea "d" do subitem
27.2 do Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal
prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

•

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referencia e na minuta do instrumento de Contrato.
17. DO PAGAMENTO
17.1. 0 pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de
Ordem Bancária que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma.
17.1.1. 0 pagamento sera efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida,
aceita e atestada pelo Fiscal do Contrato e ter sido verificada a regularidade da
CONTRATADA, mediante juntada dos seguintes documentos: Certidão Negativa
de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União
(CND); Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; Certidão de Regularidade do
FGTS (CRF); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e Suspensas (CEIS), e ao Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
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disponível no Portal do CNJ.
17.1.2. Os respectivos documentos de consulta deverão ser anexados ao
processo de pagamento.
17.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal â CONTRATADA e o
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
17.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma
será notificada, por escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis,
regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de
rescisão contratual.
17.1.4.1 0 prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que
trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual
período, a critério da CONTRATANTE.
17.1.4.2 Até a finalização dos prazos previstos nos subitens 17.1.4 e
17.1.4.1, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.
17.1.4.3 Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem
prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto 6 inadimplência do fornecedor, caso esta
persista, bem como da adoção das medidas visando .6 rescisão do
contrato.
17.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes
em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas
resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de
responsabilidade desta última.
17.1.6. Ressalte-se que é vedada h CONTRATADA a vinculação da efetivação
do pagamento mensal dos salários dos profissionais ao recebimento mensal
do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no subitem 27.2 do Termo de Referência.
17.1.6.1. Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 50
(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE
suspenderá o pagamento ate que a situação seja regularizada.
17.2. A CONTRATADA deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, até o 5° dia OW do mês
subsequente h Prestação do serviço a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as
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medidas afetas ao pagamento.
17.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá
disponibilizar as informações e/ou documentos exigidos no subitem 12.35.2 do
Termo de Referência.
17.22. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no
subitem anterior caracteriza descumprimento de cláusula contratual,
sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista na alínea "f" do
subitem 27.2 do Termo de Referência.
18. DA REPACTUAÇÃO

•

18.1. As condições para repactuação dos valores contratados, inclusive os reajustes
são as estabelecidas no item 21 do Termo de Referência e na minuta do instrumento de
Contrato.
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Cocos deste exercício, nas
dotações abaixo discriminadas:
02.04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.042.2016 - Manutenção do FUNDES 40%

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19- Fonte
12.361.042.2017 - Manutenção do Ensino Básico

•

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01 - Fonte
02.05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.030.2032 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02- Fonte
10.302.033.2303 - Manutenção das Ações Hospitalar e Ambulatorial

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02- Fonte
02.02.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.015.2006 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00- Fonte
06.181.022.2009 - Manutenção da Ordem Pública
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3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
00— Fonte
02.06.000 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUFtA
15.122.035.2037 - Manutenção do Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
00— Fonte
02.07.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.040.2047 - Manutenção do FMAS
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
00— Fonte
08.244.040.2070 — Manutenção do Programa Bolsa Família (IGDBF)
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
•

29 — Fonte
08.08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.122.045.2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agriculture
3.3.9.0.39.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
00— Fonte
02.09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04.122.050.2062 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00- Fonte
19.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações
orçamentárias indicadas ern termo aditivo ou apostilamento.

•

20. DAS INFRAQ5ES E DAS SANOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação;
20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo iniclôneo; ou
20.1.5. cometer fraude fiscal.
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

\Sill1/4 MO/
Flïs

-

t-1
e
das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contr—ira6;

()cos

VERNO MUNICIPAL

quelas

20.2.2. Multa de:
20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto
dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião
de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). 0 atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
da administração Municipal, com o consequente descredenciamento no
Cadastro pelo prazo de até cinco anos.
20.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa no subitem 27.1 deste Termo de Referência.
20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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terminantes da
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA

GRAU

•

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO

ITEM

•

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de
causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais
por dia e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para
executar os serviços contratados, por empregado
e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e
por dia;

01
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Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por
ocorrência;

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda as necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato
os prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

02

20.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
20.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

•

20.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.
20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
20.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
20.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
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gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dino causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.
20.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
20.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
20.10. 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
sem a participação de agente público.
20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de
Fornecedores de Cocos - CMFC.
20.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
21.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e
quatro horas.
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, sera designada nova
data para a realização do certame, observando -se as exigências quanto
divulgação das modificações no Edital.
21.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde

•

•
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que não haja comunicação do Pregoeiro em contrario.
21.4. É facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em q
er fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no
ato da sessão pública.
21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.
21.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulálo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.
21.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não sera, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.9. 0 licitante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do
serviço, se for o caso, para representa-lo na execução do contrato.
21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
21.11. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
21.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
21.13. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
21.14. 0 Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço: Rua Presidente Juscelino, 115 - Centro - Cocos - Bahia, CEP: 47.680-000, nos dias
úteis, no horário das 08h0Omin horas as 12h0Omin horas.
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21.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vistairanqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço: Rua Presidente Juscelino, 115 - Centro - Cocos Bahia, CEP: 47.680-000, nos dias úteis, no horário das 08h0Omin horas às 12h0Omin horas.
21.16. Em caso de cobrança pelo fornecimento de copia da integra do edital e de
seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos,
nos termos do artigo 5°, Ill, da Lei n.° 10.520/2002.
20.17. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.°
10.520/2002, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar
n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.°
155/2016 e da Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente.
20.18. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
Cocos - Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
111

Cocos - Bahia, 11 de junho de 2019.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza,
conservação e higienfração para órgãos da Administração Pública Municipal de Cocos - Bahia

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO
1.1.
0 presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização para
órgãos da Administração Pública Municipal de Cocos - Bahia, sem o fornecimento de
materiais.
•

2. DA JUSTIFICATIVA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A contratação dos serviços de limpeza e conservação de forma continua justifica-se
2.1.
pela manutenção das condições necessárias ao bom desempenho das atribuições dos
servidores, colaboradores, usuários e demais envolvidos.
2.1.1. Os serviços demandados se consubstanciam em administrativas, instrumentais
ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do Município,
conforme dispõe a Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, e não inerentes às atribuições
de cargos de seu quadro de servidores.

•

2.2. A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo na Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.° 3.555, de 08 de
agosto de 2000 e alterações posteriores; na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro
de 2006, no Decreto n.° 8.538/2015, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.°
8.666/93 e suas alterações.
2.3. Os serviços, materiais e equipamentos referenciados neste Termo de Referência
enquadram-se na modalidade de bens e serviços comuns para fins do disposto no art. 2°,
do Decreto 011, de 01 de fevereiro de 2011, cujo padrão de desempenho e qualidade pode
ser objetivamente definido no edital e anexo, por meio de especificações usuais de mercado,
conforme parágrafo único do art. 1° da Lei 10.502/2002.
3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas instalações físicas dos Órgãos das diversas
3.1.
Secretarias do Município de Cocos - Bahia, localizadas na Sede e Interior do Município.
3.2. Do quantitativo das áreas:
3.2.1 As edificações citadas no subitem 3.1 acima têm as áreas aproximadas
discriminadas na forma do quadro abaixo:

•

•
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Areas
Internas

11.231

14.173

10.528

15.487

20.333

22.593

Areas
In ternas
Hospitalares
Assemelhadas

Area Externa
Ti o I
Area Externa
Ti so
Area Externa
77 o 111
Esquadrias Face Interna e
externa (sem
exposição a
riscos)

4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - AREAS COMUNS
4.1. Metodologia de referência da limpeza das areas internas.
4.1.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:
DIARIAMENTE. UMA VEZ. QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA:
Limpar mobiliários, utensílios, aparelhos telefônicos, computadores,
a)
impressoras, equipamentos de escritório, persianas, peitoris, caixilhos das
janelas, bem como demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos,
extintores de incêndio, etc., utilizando espanador, flanela e produtos
adequados;
Lavar os cinzeiros situados nas areas reservadas para fumantes (caso
b)
existam);
Aspirar o pá de pisos acarpetados, tapetes, passadeiras e capachos;
c)
Lavar os banheiros (bacias, assentos e pias) no inicio da manha e inicio
d)
da tarde, com saneante domissanitarios desinfetantes;
Limpar banheiros, desinfetar e coletar o lixo, no mínimo 02 (duas)
e)
vezes ao dia ou durante a lavagem e quando for necessário;
Limpar copas e outras areas molhadas, no minimo 02 (duas) vezes ao
dia, com saneantes domissanithrios desinfetantes;
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete liquido os
g)
sanitários duas vezes ao dia ou sempre que necessário;

Fi'Ziec,
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h)
Varrer, passar pano úmido e polir os balcões, sea' ttartíse pisos
vinilicos, de mármore ou granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
i)
Varrer os pisos de cimento;
Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
I)
k)
Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos da
copa/refeitórios antes e após as refeições;
I)
Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos
plásticos de 100 (cem) litros, removendo-os para local indicado pela
Administração;
m)
Limpar os corrimãos de escadas;
n)
Higienizar os bebedouros, e, quando necessário repor com garrafões
de agua mineral, adquiridos pela Administração;
Remover manchas nos pisos, nas paredes divisórias, suas portas e
o)
vidros;
Limpar areas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de
ID)
plantas, naturais, artificiais e desidratadas;
Realizar a higienização diária dos serviços hospitalares, postos de
q)
saúde e areas assemelhadas, obedecendo as resoluções da ANVISA no que se
refere a coleta; uso de equipamentos de proteção individual para a area;
Limpar os ambientes de permanência dos pacientes com desinfetantes
r)
bactericidas especiais para ambientes de observação médica adquiridos pela
administração exclusivamente para esta area, acompanhados pela area de
Saúde do Município;
s)
Abastecer com álcool gel antisséptico para as mãos os dispensers dos
corredores.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
t)
SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA
FREQUÊNCIA:
Limpar estantes e armários e atras de móveis, armários e arquivos;
a)
Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de
b)
formica e madeira;
Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a Oleo
c)
ou verniz sintético;
Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar
d)
flanela nos moveis encerados;
Polir divisórias, moveis e utensílios de madeira;
e)
Limpar detalhadamente estofados, com produto apropriado para
forrações de couro, tecidos ou plástico dos assentos e poltronas;
Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões,
g)
fechaduras e outros similares;
Lavar os balcões e os pisos vinilicos, de mármore ou granito,
h)
cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;
Passar pano úmido com saneantes domissanitarios nos telefones;
i)
vezes por
Limpar os espelhos com pano umedecido em
semana;

álcool, duas
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k)
Limpar quadros, placas, pinturas, painéis;
I)
Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoçao e conteineres
utilizados na coleta de lixo;
m)
Executar demais serviços considerados necessários à frequência
semanal.
MENSALMENTE. UMA VEZ
a)
Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
b)
Limpar forros, paredes e rodapés;
c)
Limpar persianas e cortinas, corn equipamentos e produtos
adequados;
d)
Remover manchas de paredes;
Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos,
e)
janelas de ferro (de malha, de enrolar, pantográfica, de correr, e outros
similares);
Realizar lavagem geral de todas as partes azulejadas (banheiros e
O
outras dependências);
Encerar divisórias, moveis e utensílios de madeira;
g)
h)
Polir letras de placas em metal;
Polir corrimãos de escadas;
i)
Lavar capachos, tapetes e passadeiras;
.i)
Lavar as áreas de garagens internas;
k)
Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados
I)
durante o mês.
SEMESTFtALMENTE
Lavar as caixas d'água, com produtos adequados, removendo a lama
a)
depositada e desinfetando-as;
Limpar as calhas, grelhas e luminárias;
b)
4.2. Metodologia de referência da limpeza das areas externas:
4.2.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:
DIARIAMENTE. UMA VEZ. QUANDO NÃO DEFINIDA OUTRA FREQUÊNCIA
Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
a)
Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinilicos, de mármore ou
b)
granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
Varrer as áreas pavimentadas;
c)
Retirar o lixo 02 (duas) vezes ao dia, acondicionando-o em sacos
d)
plásticos de 100 (cem) litros, removendo-os para local indicado pela
Administração;
Limpar areas ajardinadas, internas e externas, arranjos e vasos de
e)
plantas, naturais, artificiais e desidratadas;
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
O
SEMANALMENTE. UMA VEZ
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a)
Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões,
fechaduras, etc.);
b)
Lavar os pisos vinilicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e
emborrachados, com detergente, encerar e lustrar;
c)
d)

Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
Executar demais serviços considerados necessários à frequência

semanal.
MENSALMENTE. UMA VEZ
a)

Lavar as areas destinadas à garagem/estacionamento;

b)

Proceder a capina e a roçada, retirar de toda a area externa plantas

desnecessárias, cortar grama e podar arvores que estejam impedindo a
passagem das pessoas.

•

4.3. Metodologia de referência limpeza das esquadrias:
4.3.1 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:
QUINZENALMENTE. UMA VEZ
a)

Limpar todos os vidros e esquadrias, face interna e externa, aplicando
produto antiembagante, com equipamentos e acessórios adequados.

$ — DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS — AREAS HOSPITALARES OU
ASSEMELHADAS
5.1.

A periodicidade e a frequência de limpeza nos ambientes que demandem cuidados
específicos serão definidas pelo responsável de cada unidade abaixo discriminada,
observando-se sempre o Escopo dos Serviços e os Princípios Básicos de Limpeza —
ANEXO IV.
5.2.
A seguir encontram-se relacionados alguns exemplos de periodicidade e de
frequência de limpeza dos principais ambientes médico-ambulatoriais:
5.2.1 SERVI CO MÉDICO:
._,
,
Face externa
ARMÁRIOS
Face interna
BALCÃO E BANCADA
LUMINÁRIAS E SIMILARES
PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VISORES
PISOS EM GERAL
CONSULTÓRIOS/RECEPÇÃO
SALAS DE CURATIVOS/AMBULATÓRIO
SALA DE MEDICAÇÃO/INALAÇÃO
LAVATÓRIO/PIA
SABONETEIRAS/DISParte interna
PENSADORES
Face externa

1 vez ao dia ou sempre que necessário
Mensal
2 vezes ao dia ou sempre que necessário
Quinzenal ou sempre que necessário
Quinzenal ou sempre que necessário
2 vezes ao dia ou sempre que necessário
4 vezes ao dia ou sempre que necessário
Sempre que necessário
4 vezes ao dia ou sempre que necessário
3 vezes ao dia ou sempre que necessário
4 vezes ao dia ou sempre que necessário
Sempre ao término do sabão
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Parte interna
Face externa
BANHEIROS (Pisos, Area de Banho, Vasos, Pias,
Torneiras e Acessórios)
TOALHEIRO

COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

/
4 vezes ao dia ou sempre que necessário
Sempre ao término do papel
4 vezes ao dia ou sempre que necessário

5.3. Conforme Norma Regulamentadora n° 15 (Atividades e operações insalubre — Ministério
do Trabalho e Previdência Social), há que ser considerado o grau de risco médio, sendo
obrigatório o pagamento do adicional de insalubridade ao servente que exercer as funções
de limpeza em area hospitalar.
6- DA JORNADA DE TRABALHO
6.1. Com exceção do Hospital Municipal, os serviços serão executados em jornada(s) de 40
(quarenta) horas e 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as
19h00, a ser(em) estabelecida(s) pela Administração, por serventes qualificados e habilitados.
6.2. No Hospital Municipal os serviços serão executados em jornada(s) de 40 (quarenta) horas
e 20 (vinte) horas semanais, 24 (vinte e quatro) horas por dia, por serventes qualificados e
habilitados.
7 - DA DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITAFUOS
7.1. Saneantes domissanitarios são substâncias ou materiais destinados à higienização,
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares comuns e no
tratamento da água, compreendendo:
Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micro-organismos na
a)
forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou
superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em alto, médio ou baixo;
Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em agua e dotadas de
b)
capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados
para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos;
Material de higiene: sabonete liquido.
c)
7.2. São equiparados aos produtos domissanitarios os detergentes e desinfetantes e
respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes,
ficando sujeitos as mesmas exigências e condições no concernente ao registro,
industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.
8— DA AREA DE ATENDIMENTO E DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÍNIMO
8.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação serão executados nas areas detalhadas no
subitem 3.1 deste Termo de Referência, compreendendo os estacionamentos e demais
instalações.
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8.2. Os serviços serão contratados com base na área fisica a ser limpa, estabelecendo-se o
custo por metro quadrado (m2), observada a peculiaridade, a produtividade e a
periodicidade de cada tipo de serviço, de acordo com a discriminação a seguir

Area Interna Geral
Area interna
hospitalar e
assemelhadas
Area Externa Tipo 1

•

14.173

1,00

14.173

800

Diário

18

2.672

1,00

2.672

360

Diário

8

7.432

1,00

7,432

1.800

Diário

5

15.487

1,00

15.487

6.000

Diário

3

22.593

1,00

22.593

100.000

Diário

1

3.139

1,00

3.139

300

Diário

11

Diário

2

Pisos adjacentes /
contíguos as
edificações

Area Externa Tipo 2
Varrição de patios,
passeios e
arruamentos

Area Externa Tipo 3
Coleta de detritos em
areas verdes

Esquadrias
Face Interna e Face
Externa sem exposição
a risco

ENCARREGADO

1/38 serventes

*Os valores transportados da planilha de locais de dimensões foram arredondados

** Cálculo conforme a IN n° 05, de 26 de maio de 2017
8.3. São definições das areas:

•

Considera-se area interna a area edificada do imóvel, incluindo coberturas e
a)
garagens;
Considera-se area externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel
(calçadas e areas de estacionamento), passeios, rampas, estacionamento, circulação
de veículos e acessos; area adjacentes foi estimado uma largura de 1,5m x
metragem linear de cada edifício considerada esta Tipo 1; para a area externas Tipo
b)

2, ficou consignado estimativamente uma largura de 5m x metragem linear de cada
edifício após a area adjacente; e finalmente para a Tipo 3, ficou consignado
estimativamente uma largura de 3m x metragem linear de cada edifício após a area
adjacente;
Consideram-se esquadrias interna (face interna) e esquadrias externa (face
c)
externa), aquelas cuja limpeza não demanda a utilização de equipamentos especiais,
estando inclusas todas as portas e janelas. Para mensuração estimativamente das

•

S
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otal da area

d)
Considera-se areas verdes a largura de 3m x metragem linear ao redor de
cada prédio, depois das calçadas, seja com muro ou sem muro.
e)
As areas hospitalares serão divididas em administrativas e médicohospitalares, devendo as Ultimas reportarem-se aos ambientes cirúrgicos,
enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros que requeiram assepsia
similar para execução dos serviços de limpeza e conservação.

•

8.4. Os indices de produtividade minima da mão-de-obra, constante no subitem 9.2, foram
definidos em conformidade com as disposições constantes do Anexo VI-B da IN SLTI/MP n.°
05, de 26 de maio de 2017, e buscando fatores económicos favoráveis à Administração
Pública.
8 4 1 A não observância pelos licitantes dos indices de produtividade da mac,de-obra fixados no subitem 8.2 resultará na desclassificação da proposta.
8.5. Serão utilizadas as formulas abaixo para o cálculo do quantitativo de serventes
necessários à prestação dos serviços de conservação e limpeza, onde Sint corresponde
quantidade de serventes para Area interna; Shot a quantidade de serventes para Area
hospitalar; Seid a quantidade de serventes para área externa; Snq a quantidade de serventes
para a área de esquadrias; e St o quantitativo total de serventes:
Sint =[
area física (Disos frios/acarpetados1
800

•

Shos =

area hospitalar e assemelhada
360

Sett =

area física externa tipo I + larea física externa tioo II fr'rea física externa tipo III
1800
U L 6000
U L.i00000

Sesq =

area física de esquadrias x 1 (*1
15
300

St =

Sint + Shos

Sext

Sesq

(*) A fração 1/15 indica que o serviço de limpeza integral das esquadrias sera realizado

quinzenalmente ou a cada 10 (dez) dias úteis.
8.6. Para cada resultado obtido (Sint, Shos, Sext, Sesq), os quais serão tomados individualmente,
deverá ser levado em conta as regras de arredondamento fixadas abaixo, de forma que o
somatório St contenha somente números inteiros, sem casas decimais:
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8.6.1 Número de serventes igual ou maior que 0,5: o resultado er- - adondado
para mais;
8.6.2 Número de serventes menor que 0,5: o resultado será arredondado para
menos.
8.7 Os quantitativos encontrados mediante a aplicação das fórmulas estipuladas poderão,
ainda, ser reduzidos ern função das características da Area, serviços a serem executados ou
de acordo com a conveniência administrativa.
8.8 Em observância ao disposto no Item IV do anexo VI-B da IN n° 05, de 26/05/2017, será
adotada a relação de 1 (um) encarregado para cada 30 (trinta) serventes.

•

9- DA ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS

Exige-se para o cargo de servente o nível de escolaridade de "Ensino Fundamental
Incompleto", e para a função de Encarregado de Limpeza ode "Ensino Médio Completo".

9.1.

Para o preenchimento das vagas referentes a essas Categorias Profissionais poderá ser
solicitada pela CONTRATADA a escolaridade minima exigida, mediante a apresentação de
diploma ou certificado emitido por Instituição legalmente credenciada pelo Ministério da
Educação.

9.1.1. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a
documentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para análise curricular e,
se for o caso, aprovação,
10 - DA FIXAÇÃO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DOS LOCAIS DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

110

10.1. 0 controle do cumprimento da carga horária será de inteira responsabilidade da
empresa CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus
funcionários nas ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento da carga horária, a
fim de evitar a descontinuidade na prestação dos serviços.
10.2. 0 atraso não justificado superior a 1 (uma) hora ensejará, a critério da
CONTRATANTE, a glosa de 2 (duas) horas, por ocorrência diária, na requisição que deu
origem à prestação dos serviços.
10.3. 0 controle da jornada de trabalho nas dependências da CONTRATANTE deverá ser
efetuado por meio de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho, a saber: a)
cartão de ponto manual; b) biometria; c) controle de ponto por cartão magnético; d) sistema
de ponto eletrônico alternativo; e) folha de ponto manual.
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10.4. Poderá ser utilizado sistema alternativo eletrônico (do tipo RegistróëS Eletrônico de
Ponto - REP) para o controle de jornada de trabalho mediante autorização na Convenção
Coletiva de Trabalho, e desde que respeitados os normativos vigentes.
10.5

•

•

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:
Nome da Unidade
Escola Municipal Djanira Alves Gonçalves
Escola Municipal Joana Angélica
Escola Municipal Rui Barbosa
Escola Municipal Waldemar Bandeira
Escola Municipal Sebastião A. Azevedo
Escola Municipal Educandirio São João
Creche Municipal Casinha Feliz
Escola Municipal Raimunda Dutra
Escola Municipal Germinio Alves
Escola Municipal Josino Brito de Oliveira
Escola Municipal Manoel Messias Rodrigues

12

Escola Municipal Durval Rocha

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Centro Educacional do Riacho do Meio
Escola Municipal Dom Pedro I
Escola Municipal Sao Vicente
Escola Municipal Venceslau Bras
Escola Municipal Branca de Neve
Escola Municipal Durval Bezerra
Escola Municipal Acido de Souza
Centro Educacional de Aqua do Carmo
Escola Municipal Cora*, de Jesus
Escola Municipal Sao Jose
Escola Municipal Paulino Francisco Vasconcelos
Escola Municipal Bom Jesus
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

26

Escola Municipal Joao Paulo II

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Escola Municipal Catulé da Praia
Escola Municipal Caiçara
Escola Municipal Deodoro do Fonseca
Escola Municipal Ulisses Guimarães
Escola Municipal Caculé do Galho
Escola Municipal Nova Esperança
Escola Municipal Jojoba
Escola Municipal Monteiro Lobato
Escola Municipal São Domingos
Escola Municipal Professora Vaneide Ramos Tancoso
Escola Municipal Transporte
Escola Municipal Vereda da Cruz
Secretaria Municipal de Educação

Localidade
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Novaci
Porcos
Santa Luzia
Sao Joao do P.
Alegre
Riacho do Meio
Santo Antônio
Santo Antônio
Salobro
Paws
Buriti
Cajueiro
Agua do Carmo
Lagoa do Boi
Santo Antônio
Camagari I
Camagari II
Catulé da Barra
Veredinha do
Cajueiro
Catulé da Praia
Caiçara
Barra dos Poços
Canguçu
Caculé do Galho
Novo Mundo
Jojoba
Carcará
Fortunato
Pedrinho
Transporte
Vereda da Cruz
Sede

Classificação
UE 01
UE 02
UE 02
UE 02
UE 01
UE 02
UE 02
UE 02
UE 03
UE 03
UE 03
UE 02
UE 01
UE 04
UE 04
UE 04
UE 04
UE 02
UE 03
UE 03
UE 03
UE 03
UE 04
UE 04
UE 04
UE 04
UE 04
UE 05
UE 03
UE 04
UE 05
UE 05
UE 05
UE 04
UE 05
UE 05
UE 04
UE 04
UE 01
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Item
40
41
42
43
44
45

•

•

Nome da Unidade
UBS Dona Lio
UBS Arnulfo de Lacerda Santos
UBS Mario de Souza Barros
UBS Feliciana Souza de Reis
UBS Manoel Messias
UBS Luiz Cardoso do Bomfim

Localidade '
danificação
Sede
US 02
Sede
US 02
Sede
US 02
Sede
US 02
Aqua do Carmo
US 02
Santo Antônio
US 02
São Joao do Porto
US 02
46 UBS São Joao do Porto Alegre
Alegre
Sede
US 01
47 Hospital Municipal Sao Sebastião
48 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Sede
US 03
Sede
UA 03
49 Vigilância Sanitária
Cajueiro
US 03
50 Extensão Posto de Saúde do Cajueiro
Novaci
US 03
51 Extensão Posto de Saúde Novaci
UA 02
Sede
52 Secretaria Municipal de Saúde
Sede
UA 03
53 Centro de Referência em Assistência Social
UA 04
Umbuzeiro
54 Centro de Referência em Assistência Social - Extensão
Sede
UA 02
55 Secretaria Municipal de Assitência Social
UA 02
Sede
56 Departamento de Engenharia
Sede
UA 02
57 Prefeitura Municipal
UA 02
Sede
58 Guarda Municipal
UA 02
Sede
59 Ponto Cidadão
UA 04
Sede
60 DETRAN
Sede
UA 03
61 Almoxarifado
GI 01
Sede
62 Ginásio Municipal Adão Pereira Lopes
Sede
UA 02
63 Estádio Municipal
UA 01
Sede
64 Rodoviária
Sede
UA 02
65 Garagem
Sede
UA 01
66 Centro de Exposições
UA 02
Sede
67 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
* U.A. - Unidade Administrativa; U.E. - Unidade Escolar U.S. - Unidade de Saúde; G - Ginásio de Esportes
10.5.2 Caso haja alguma alteração nos endereços listados no subitem 10.5, a
CONTRATANTE informará à CONTRATADA.
11 - DOS UNIFORMES, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no inicio da
11.1.
prestação dos serviços, e, após essa data, a cada 12 (doze) meses uniforme completo
(NOVO) a todos os profissionais, inclusive ao Encarregado de Limpeza, conforme as
quantidades mínimas e a descrição a seguir, independente do estado em que se encontrar o
uniforme:
I. Encarregado de Limpeza:
4 calças, na cor preta;
4 camisas em popeline 100% algodão, manga curta, com emblema da
b)
empresa;

a)

S
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6 pares de meia, na cor preta;
3 pares de sapato em couro, na cor preta.

II. Serventes:
a)
4 calças compridas com elástico e cordão, em gabardine;
b)
5 camisetas malha fria, manga curta, com gola esporte, em gabardine, com
emblema da empresa;
c)
6 pares de meias em algodão;
d)
3 pares de tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha antibacteriana;
e)
1 par de botas de borracha.

•

11.1.1. Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e
materiais deverão ser repassados aos seus empregados.
11.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
compatível com o clima de Cocos, duráveis e que não desbotem facilmente.
11.2.1. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e,
a pedido dela, poderão ser substituidos, caso não correspondam às especificações indicadas
nesse item.
11.3. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao
tecido, à cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administração.
11.4. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação
nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela
FISCALIZAÇÃO.

•

11.5. A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou
desgastes, independente do prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a
CONTRATANTE ou mesmo para os empregados.
11.6. Para as atividades a serem exercidas nas áreas hospitalares ou assemelhadas, a
CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus funcionários os Equipamentos de Proteção
Individual — EPrs necessários, que tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a
execução dos serviços.
11.7. Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica, não
possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em couro
maleável puro.
11.7.1. Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de boa
qualidade não sintético.

•

•
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11.8. As empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes dever" serfeirnecidos
uniformes apropriados, substituindo-os sempre que necessário.
11.9. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da
entrega dos novos.
11.10. A CONTRATADA deverá fornecer na presença do Fiscal do Contrato no inicio da
prestação dos serviços, ao Encarregado de Limpeza, conforme as quantidades e a descrição
todos os equipamentos listados na tabela "Equipamentos, Ferramentas e EPI'S" do Anexo IB.1.

•

11.11. No MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS, para preenchimento e envio pela Licitante, deverá haver planilhas especificas
para o item "Uniforme".
11.11.1. A planilha especifica deverá contemplar as memórias de cálculo
detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para
obtenção do(s) valore(s) proposto(s) para os itens, no Modulo 3 — Insumos diversos.
11.11.2. 0 Município poderá realizar diligências, a fim de esclarecer dúvidas ou
complementar informações acerca dos valores informados na Planilha de Custos e
Formação de Preços apresentada, inclusive mediante a solicitação de apresentação de Notas
Fiscais/Faturas ou outros documentos entendidos pertinentes.
11.11.2.1. A inobservância do prazo fixado pelo MUNICÍPIO para a entrega
das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a
desclassificação da proposta.

•

11.12. A planilha especifica do item "Uniforme", juntamente com as demais Planilhas de
Custos e Formação de Preços, servirão para demonstrar possíveis variações de
custos/insumos no curso da execução do contrato e serão utilizadas como base em eventuais
repactuações ou revisões de preços.
12 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários
realização dos serviços, de acordo com o quantitativo estimado e com a qualificação
minima definida neste Termo de Referência;
12.1.1. Apresentar ao Fiscal do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços,
e sempre que solicitado, atestados (inclusive de antecedentes criminais), comprovantes e
carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a
seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou
com a prestação dos serviços contratados;

,
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12.2. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada" meto-dologia de
otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a
racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos equipamentos;
12.2.1. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de
treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e
sempre que a CONTRATANTE entender conveniente;
12.3. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao
Fiscal do Contrato, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função,
local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF,
endereço e telefone residenciais, número de celular;
12.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
12.5. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências,
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
12.6. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela CONTRATANTE;
12.7. Fornecer uniformes completos, com reposição a cada 12 meses, para cada
profissional alocado, conforme especificações do item 11, inclusive Equipamentos de
Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação da
CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados;
12.7.1. Manter seus empregados uniformizados. Deverão, ainda, se apresentar
sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene
pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta
exigência, mediante comunicação do órgão gestor;
12.8. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a
assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas;
12.9. Nomear Encarregado de Limpeza 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 orientação necessária aos executantes dos serviços. Este
encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do
Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal

•

•
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dos empregados, e ainda, estar sempre em contato com a fiscalização do contrato, o qual
poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que julgar necessário;
12.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado;
12.11. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Administração;
1212. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta
execução dos serviços;

•

12.12.1. A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos
químicos necessários fornecidos pela contratante, aprovados pelo órgão governamental
competente, e que não causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos,
instalações, e redes de água e esgoto.
12.13. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, utilizando-se dos
produtos fornecidos pela contratante - saneantes domissanitários, materiais, inclusive sacos
plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;
12.13.1. A CONTRATANTE deverá fornecer mensalmente os materiais necessários;
12.14. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos
serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem comunicados
contratante para substituição;

•

12.15. Apresentar à administração listagem — caso exista - de equipamentos, materiais ou
utensílios de sua propriedade, a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda
uma cópia, para eventuais conferencias ou ajustes;
12.16. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações
formuladas;
12.17. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos
comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;
12.18. Fornecer aos seus funcionários até o Ultimo dia do mês que antecede ao mês de
sua competência, os benefícios que se tornem necessários ao bom e completo desempenho
de suas atividades;

•
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12.19. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, cbØibüiçbêí sociais,
,
indenização trabalhista, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou
decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão
nenhum vinculo com a CONTRATANTE;
12.20. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de
admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes
anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

e

12.20.1. Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e
periódicos anuais incluindo PPD e parasitológico de fezes dos empregados que estarão
prestando serviço ao Hospital Municipal e Postos de Saúde, apresentando anualmente a
carteira de vacinação atualizada;
12.21. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta,
férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições
da legislação trabalhista vigente;
12.23. Fornecer ao Fiscal do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver,
bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos;
12.24. Pagar, até o 5° (quinto) dia (nil do mês subsequente ao vencido, os salários dos
seus empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário ou cheque
nominal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da
contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas;

•

12.24.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente
subitem, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE
possa verificar a realização do pagamento;
12.25. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados
aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE.
12.26. 0 atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos
empregados nas datas regulamentares;
12.27. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e
apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da
elaboração da fatura;
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12.28. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato ime laferdhife
- o Fiscal
da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não
úteis;
12.29. Registrar, em livro especifico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os
principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados;
12.30. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo
as mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos:
a)
Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria,
no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento. 0
atendimento a este critério apenas afasta a penalidade, mas sera descontado o
respectivo valor;
b)
Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a
partir da data de inicio do período;
Solicitação do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
c)
horas, a contar da data de solicitação.
12.31. Encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência minima de 30 (trinta) dias,
a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como
informar os dados daqueles que irão substitui-los, inclusive com a apresentação dos
documentos que comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida neste
Termo de Referência;
12.32. Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada afeta à prestação dos serviços;
12.33. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações
trabalhistas, devidas aos seus funcionários;
12.34. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se
apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local
de prestação dos serviços;
12.35. Apresentar à CONTRATANTE, em observância as disposições da IN n° 05/2017, nos
seguintes prazos as informaçóes e/ou documentos listados abaixo:
12.35.1 No primeiro mês da prestação de serviços:
relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário
a)
do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
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Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empr ados admitidos e
b)
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela contratada; e
exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão
c)
os serviços.
12.35.2 Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:
a)

•

Nota Fiscal/Fatura;

Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e
b)
Divida Ativa da União (CND);
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e
c)
Municipal do domicilio ou sede do contratado;
d)
e)

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.35.3. Quando solicitado pela CONTRATANTE:
a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
CONTRATANTE;

•

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção
ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e
de qualquer empregado; e
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato.
12.35.4. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de
prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
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b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado; e
d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
12.36. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:

•

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;
Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de
b)
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vitimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE;
c)

Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou

continência;
d)

Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

12.37. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
•

12.38. No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
12.39. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
12.40. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros;
12.41. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas no edital;
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12.42. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou upréssaS que se
fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
12.43. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente h mho de
obra utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com
as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP n°02/2008;
12.44. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação,
sob pena de dar ensejo h rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;

•

12A5. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa)
dias após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mio 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 II do 1° do artigo 30 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações;
12.45.1. 0 procedimento acima somente será exigido se a Contratada não se
dedicar exclusivamente h atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em conjunto
com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em
observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o ã 5°-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei
Complementar n.° 123/2006.
12.46. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer
tempo, a garantia na forma prevista no subitem 22.2.1;
12.47. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços,
a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os

•

empregados;
12.48. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato
de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;
12.49. Apresentar, no primeiro in& da prestação dos serviços, e sempre que solicitado
pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que
prestam os serviços;
12.50. Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela
contratada, os documentos elencados nos subitens 12.1.1 e 12.49.
12.51 Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço (ANS), ANEXO VI conforme indicadores
constantes em documento a ser anexado ao Contrato — ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
(ANS), sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas.
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12.52. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem
certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste
exerça cargo em comissão ou função de confiança.
12.52.1. E considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o
cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau.
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Além das obrigações previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do
ajuste, caberá à CONTRATANTE:

•

Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
a)
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;
Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a
b)
solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;
Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência
c)
relacionada com a execução do serviço;
d)

Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato;

e)

Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor
especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n°8.666/1993;

•

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a
g)
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não
h)
mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas
inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram
designadas;
Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os
i)
serviços prestados;
Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas
pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou
de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

