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Prazo para Reposição de Material de Higiene Anexo I do Contrato)
___

astI7.---

•

•

Finalidade

Garantir que a reposição de materiais de higiene seja frequente, evitando-se seu
desabasteci mento.

Meta a cumprir

Prazo máximo de 20 (vinte) minutos após a solicitação para efetivar a
reposição do material.

Instrumento de medição

Solicitação enviada a empresa pela fiscalização do contrato combinada com
ligaçáo ao Encarregado-Geral.

F orma de
acompanhamento

Mensagens eletrônicas trocadas entre a fiscalização do contrato e a
empresa/Encarregado.
Contagem de prazo de atendimento:
Inicio — Hora da mensagem/correspondência contendo a solicitação da
fiscalização do contrato;
Fim — Comunicação formal do Encarregado, e respectiva assinatura do Fiscal,
no pedido encaminhado a empresa.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do tempo de atendimento das solicitações encaminhadas
pela fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral/empresa no mês, sendo a
unidade minima de medida = 01 minuto. Quantidade total de minutos para
atendimento de todas as solicitações / Quantidade total de solicitações = Y.

Inicio de Vigência

Inicio da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

Descontos Adicionais Reincidência

•
•
•

0 = Y < 10: 100% do valor da fatura mensal;
10> Y < 25: 98% do valor da fatura mensal;
Y > 25:95% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, sera aplicado desconto
adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.
Sera considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu causa a
ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
1. Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do
contrato deverá ser comunicada imediatamente, visando avaliar as medidas
necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes no

Observações

pagamento.
2. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos resultados
alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar as documentos a serem apresentados empape/timbrado
da empresa.
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MUNICÍPIO DE COCOS
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

RHO MUNICIPAL

DE

FATO

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

Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.° 026-2019

DECLARAÇÃO

A empresa
inscrita no CNPJ n.°
, DECLARA, em atendimento ao
previsto no edital de Pregão Presencial n°026-2019, no art. 32, § 2 0, da Lei n.° 8.666/93, e no
item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE n.° 05/1995,a inexistência de fato
superveniente impeditivo da sua habilitação.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENCÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em navel timbrado da embresa.

Estado da Bahia
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MUNICÍPIO DE COCOS
ANEXO

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA
TRABALHO DO MENOR

A

RNO MUNICIPAL

PROIBIÇÃO

DO

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

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99)

A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

A empresa
inscrita no CNPJ n.°
por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de
Identidade n.°
e do CPF n.°
DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de
27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz Q.

•

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENCA-0.. A licitante deverá confeccionar este documento em impel timbrado da empresa

•

•
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MUNICÍPIO DE COCOS
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

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

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019
por
inscrita no CNPJ n.°
(razão social da empresa)
portador(a) da Carteira
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
DECLARA, para fins do disposto no
e do CPF n.°
de Identidade n.°
Edital da Pregão Presencial n° 026-2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme 41° do art. 18-A da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006.

•

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses
descritas no § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENC.40: A licitante deverá confectioner este documento em papel timbrado da empresa.

•

•
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ANEXO V
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

(razão social da empresa)
inscrita no CNPJ n.°
• por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
portador(a) da Carteira
de Identidade n.°
e do CPF n.°
DECLARA, para fins do disposto no
Edital da Pregão Presencial n° 026-2019, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço
oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

•

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENC40: A licitante deverá confeccionar este documento em Impel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE COCOS
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante denominado
(Licitante), para fins do disposto no edital do Pregão Presencial n° 026-2019, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
•

a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 026-2019 foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 026-2019,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

•

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial
n° 026-2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato Pregão Presencial n° 026-2019, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

•

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 026-2019
quanto a participar ou não da referida licitação;

•

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n°
026-2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial
n°026-2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

•

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão n°026-2019 não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das
propostas; e

•

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

GOVERNO MUNICIPAL

que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos
poderes e informações para firma-la.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENCITO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII

UNICÍPIO DE COCOS \:t

MODELO DE PROCURAÇÃO

gar

t(

PARA PRATICA DE

ocos
VERNO MUNICIPAL

ATOS

CONCERNENTES AO CERTAME

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

CREDENCIAL
A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Identidade n.°
expedido pela
,
residente à rua
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.°
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os
atos relativos ao procedimento licitatário indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de pregos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame etc).

•

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNI31 n.°

ATENC,40: A licitante deverá confeccionar este documento em

ravel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE COCOS ‘?ANEXO VIII

ocos

OV ERNO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO
DEGRADANTE

E

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE
A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

A empresa

estadual n.°
n.°

pessoa jurídica de direito privado, com sede a
, Estado de
bairro
na cidade de
inscrição
devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
neste ato representado por seu representante legal,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade
residente e domiciliado a
e inscrito no CPF n.°
Estado de
bairro,
na cidade de

através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal de
1988.
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
XXXXXXXXXXXXX - LW, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENC,40. A licitante deverá confeccionar este documento em pape/ timbrado da empresa,

•

e

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO

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

MODELO DE DECLARAÇÃO APARELHAMENTO TÉCNICO
A
Prefeitura Municipal de Cocos
Equipe de Pregão Presencial

•

•

Ref.: Pregão Presencial n°026-2019

A empresa

pessoa jurídica de direito privado, com sede a
bairro
na cidade de
Estado de
devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
inscrição
estadual/municipal n.°
neste ato representado por seu representante
legal,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de
Identidade n.°
, e inscrito no CPF n.°
residente e
domiciliado a
bairro
na cidade de
Estado de
através da presente declaração, DECLARA
para fins do disposto na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins de que
possui pessoal, materiais, máquinas e equipamentos adequados e disponíveis para atender
as necessidades de realização do objeto desta licitação sem qualquer ônus adicional para o
Município de Cocos, conforme segue:

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

A TeNcido.. A licitante deverá confeccionar este documento em Impel timbrado da empresa.

•

•
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ANEXO X

LIN IC PA I.

MINUTA DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER ÇOS

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

MINUTA CONTRATO

N.° XXX/2019
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 0 MUNICÍPIO DE
COCOS - BAHIA E A PESSOA JURÍDICA
)0000000000000C

•

41

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ sob o
n.°, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, brasileiro, solteiro,
portador do RG n.° XXX.XXX.XXX SSP/XX e CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado
neste Município, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.690-000, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, corn endereço situado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX,
XXXXXX, XXXXXXXXXXXX - XXXX, CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo senhor
XXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXXXXX, inscrito
no CPF sob o n.° XXX.XXX.XXX-XXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXX,
XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX - XXX, CEP XXXXXXXX, tendo em vista o que consta a
necessidade pontual e em observância às disposições da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações,
Lei n.° 10.520/2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
01.01 - 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 preço unitário, visando
atender às necessidades do Município de Cocos, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência.
CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - 0 Regime de Execução do presente Contrato é o de empreitada por preço unitário,
sendo que o objeto é tido como serviço sem o fornecimento de materiais.
02.01.01 - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal
de Cocos, Bahia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que designará um
servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao
Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.
02.01.02 - 0 Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.

•

•

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
CLAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
XX.XXX.XXX.X.XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX.XXX.XXX.X.XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.X.X.X.XX.XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

•

CLAUSULA QUARTA - PREÇO
04.01 - Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA a importância total de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX),
conforme serviços previstos na Planilha da Autorização de Fornecimento.
04.01.01 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação, exceto combustível, peças e serviços destinado a manutenção.
04.01.02 - Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos
devidos ao Contratado deverão ser tão somente estes, após os serviços
efetivamente prestados.
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
05.01. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano.

•

05.02. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como
data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente vigente à época da apresentação da proposta.
05.03. Nas repactuações subsequentes h primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo h última repactuação.
05.04. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datasbases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
05.05. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação,
da data do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da
categoria profissional até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se
não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o Contrato sem
pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar.
(Acórdão n.° 1.828/2008 — TCU/Plenario e IN n.° 05/2017)

OS
N IC IPA L

,

Estado da Bahia

!BAHIA

MUNICÍPIO DE COCOS

•Oe

NO

05.05.01. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem
solicitadas durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com
o encerramento do contrato.
05.06. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada
de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da
planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio
coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação.

•

05.06.01. E vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que
deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo.
05.07. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela CONTRATADA.
05.08. 0 prego ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei
n.° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO
06.01 0 pagamento será efetuado mensalmente .1 CONTRATADA, por intermédio de
Ordem Bancária que sera emitida em até 10 (dez) dias (dais, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma.

•

0 pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida,
06.01.01.
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 .6 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 Inithineas e Suspensas (CBS), e ao Cadastro Nacional de
Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal
do CNJ.
06.01.02. Os respectivos documentos de consulta deverão ser anexados ao processo
de pagamento.
06.01.03. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
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prazo para pagamento iniciar-se-6 após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
06.01.04. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera
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.
06.01.04.01 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.
06.01.04.02 Até a finalização dos prazos previstos nos subitens 06.01.04 e
06.01.04.01, a CONTRATANTE poderá suspender o pagamento.
06.01.0403 Transcorridos esses prazos, o pagamento sera efetivado, sem
prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista,
bem como da adoção das medidas visando à rescisão do contrato.
06.01.05. 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.
06.01.06. Ressalte-se que 6 vedada à CONTRATADA a vinculado 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 deste Termo de Referência.
06.01.06.01 Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5°
(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a CONTRATANTE
suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada.
06.02. A CONTRATADA deverá encaminhar ao MUNICÍPIO, até o 5° dia útil do mês
subsequente à prestado do serviço a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as
medidas afetas ao pagamento.
06.02.01. 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.
06.02.02. 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
07.01. 0 prazo de vigência do presente Contrato é 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!! do artigo 57, da Lei n.° 8.666/1993, por tratar-se de serviços continuos.
07.01.01. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
07.02. Toda prorrogação de contratos sera 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.
07.03. 0 presente contrato não poderá ser prorrogado quando:
07.03.01. 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 pregos, para readequação ao referido
limite;
07.03.02. A Contratada tiver sido declarada iniclônea ou suspensa no âmbito da
União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos;
07.03.03. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
07.03.04. A Contratada não concordar com 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.
07.04. A prorrogação do presente contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
08.01 - 0 Contratado, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
08.02. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários
a realização dos serviços, de acordo com o quantitativo estimado e com a qualificação
minima definida neste Termo de Referência;
08.02.01. 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,
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tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestaçao dos serviços
contratados;
08.03. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de
otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a
racionalização no uso de agua e de energia elétrica no uso dos equipamentos;
08.03.01. 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;
08.04. 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;
08.05. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
08.06. 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;
08.07. 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;
08.08. 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;
08.08.01. 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;
08.09. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a
assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas;
08.10. 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
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detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apre intaçá6 pessoal
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;
08.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado;
08.12. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Administração;
08.13. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta
execução dos serviços;
08.13.01. 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.
08.14. 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;
08.15. 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;

•

08.16. Apresentar sé administração listagem — caso exista - de equipamentos, materiais ou
utensílios de sua propriedade, a serem utilizados nos serviços, mantendo sob sua guarda
uma copia, para eventuais conferências ou ajustes;
08.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações
formuladas;
08.18. 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;
08.19. Fornecer aos seus funcionários até o último 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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08.20. Efetivar os pagamentos e os Onus relativos a taxas, tributos, cont. uições 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;
08.21. 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;
08.21.01. 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;
08.22. 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;
08.23. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as
dependências da CONTRATANTE, e vice versa;
08.24. 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;
08.25. Pagar, até o 5° (quinto) dia útil 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;
08.25.01. 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;
08.26. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados
aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE
08.27. 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;
08.28. 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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08.29. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal
da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não
úteis;
08.30. Registrar, em livro especifico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os
principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados;
08.31. 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:

•

Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria,
d)
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;
e)
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)
O
horas, a contar da data de solicitação.
08.32. 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;

•

08.33. Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada afeta à prestação dos serviços;
08.34. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações
trabalhistas, devidas aos seus funcionários;
08.35. 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;
08.36. Apresentar à CONTRATANTE, em observância as disposições da IN n° 05/2017, nos
seguintes prazos as informações e/ou documentos listados abaixo:
08 36 01 No primeiro mês da prestação de serviços:
d) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da
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inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTRS) dos empregados
e)
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
f)
exames medicos admissionais dos empregados da contratada que
prestarão os serviços.
08.36.02 Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:
0

Nota Fiscal/Fatura;

g) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais
e à Divida Ativa da União (CND);
•
h) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual
e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
i)
j)

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

08.36.03. 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) cópia 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 (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.
08.36.04. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de
prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
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a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados
prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo
sindicato da categoria;
b) guias de recolhimento da contribuição previdenciaria e do FGTS,
referentes as rescisões contratuais;
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do
FGTS de cada empregado dispensado; e
d) exames medicos demissionais dos empregados dispensados.
08.37. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:
a) Todos os encargos previdenciarios 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 providencias e obrigações estabelecidas na legislação especifica de
e)
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;
Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;

O

g) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.
08.38. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
08.39. 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, ate o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
08.40. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
deste Termo de Referencia sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
08.41. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros;

•

•

_
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08.42. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compa ilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas no edital;
08.43. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
08.44. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente h mão 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;
08.45. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação,
sob pena de dar ensejo h rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
08.46. 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 mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II do â 1° do artigo 30 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações;
08.46.1. 0 procedimento acima somente sera exigido se a Contratada nit) 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 â 5°-C, inciso VI, do
art. 18, todos da Lei Complementar n.° 123/2006.
08.47. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a CONTRATANTE a reter, a qualquer
tempo, a garantia na forma prevista no subitem 22.2.1;
08.48. 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;
08.49. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato
de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;
08.50. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado
pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que
prestam os serviços;
08.51. Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela
contratada, os documentos elencados nos subitens 12.1.1 e 12.49.
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08.52 Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço (ANS), ANEXO VI confor e neltEadores
constantes em documento a ser anexado ao Contrato — ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO
(ANS), sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas.
08.53. Não alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente
certame, nas dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste
exerça cargo em comissão ou função de confiança.
08.53.01. 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.

•

CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
09.01 - 0 Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal a
obriga-se a:
a)
Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços;
Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a
t)
solicitar para o desenvolvimento dos trabalhos;
Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência
u)
relacionada com a execução do serviço;

•

v)

Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato;

w)

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

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor
x)
especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993;
Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a
)1)
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não
z)
mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas
inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram
designadas;
aa) Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os
serviços prestados;
bb) 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;
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cc) Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de
habilitação da CONTRATADA,
dd) Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por
meio do fiscal do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e
determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;
ee) Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que
não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os
que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;
ff)
Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantidos o contraditório e a ampla defesa;
gg) Disponibilizar local para a guarda dos saneantes domissanitarios, materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios que serão utilizados para a execução dos
serviços;
hh) Caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não efetue a
comunicação no prazo assinalado no subitem 12.45, a própria CONTRATANTE,
em obediência ao principio da probidade administrativa, efetuará a comunicação
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de
oficio do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações;
Analisar a documentação solicitada no subitem 12.35.3 no prazo de 30 (trinta)
ii)
dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente;
Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuições
jj)
previdenciarias e para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social,
Receita Federal do Brasil — RFB e ao Ministério do Trabalho e Emprego.
kk) Fornecer em tempo hábil todos os materiais/insumos necessários à execução
do contrato tais como: saneantes domissanitarios, materiais, inclusive sacos plásticos
para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios com a
observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.
CLAUSULA DECIMA - DAS PENAUDADES
10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas no presente
contrato sujeitará o Contratado as sanções previstas na Lei Federal n.° 8.666/1993, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.02. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:
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10.02.01. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçõs assumidas em
decorrência da contratação;
10.02.02. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.02.03. falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.02.04. comportar-se de modo inidâneo; ou
10.02.05. cometer fraude fiscal.
10.03. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.03.01. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
10.03.02. Multa de:
10.03.02.01. 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;
10.03.02.02. 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;
10.03.02.03. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
10.03.02.04. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
10.03.02.05. 0,07% (sate 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;
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10.03.03. 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 ate dois anos;
10.03.04. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do
Município, com o consequente descredenciamento no CMFC pelo prazo de até cinco
anos.
10.03.04.01. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa.
10.03.05. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 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;
10.04. 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
ITEM

DESCRIÇÃO

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
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3

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

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

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

01

dia;

•

•

7

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

02

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

10.05. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
10.05.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.05.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.05.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilicitos praticados.
10.06. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa iS CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.
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10.07. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão dedç4idos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da arantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
10.07.01. 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.
10.08. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

•

10.09. 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.
10.10. 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.
10.11. 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos 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.

•

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei n.° 8.666/1 993.
10.01.01 - 0 Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993.
10.01.02 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.° 8.666/1 993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
12.01 - 0 regime de execução dos serviços é o de empreitada por prego unitário sem
fornecimento de materiais.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES
13.01 - É vedado ao Contratado:
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a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer oper
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inanceira;

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.° 8.666
de 1993.
14.01.01 - 0 CONTRATADO é obrigado 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.
14.01.02 - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO
15.01 - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em
conformidade com a Lei n.° 8.666/1993 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.01 - 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato sera o do Município de
Cocos - Bahia com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um so efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Cocos, Bahia, XX de XXXXXXXXXX de XXXXXX.
Município de Cocos
CNRI n.°
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
CNI3.1 n.° XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

O

S
MUNICIPAL
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ANEXO XI

CONCILIAÇÃO ENTRE A UNIÃO E 0 MINISTÉRIO WiLICO DO
TRABALHO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza conservação e
higieniza pio para cirgiios da Administração Pública Municipal de Cocos - Bahia

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE 0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador Geral do
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra.
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10°. Região, Dr. Brasilino Santos
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fabio Leal Cardoso, e a UNIÃO , neste ato
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antônio da Silva Machado, pela
Sub Procuradora Regional da União - l a. Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante
contraprestação pecuniária, sera regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza
estatutária, com a Administração Pública;
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9°, comina de nulidade absoluta
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei
trabalhista;
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n°. 5.764, de 16.12.1971,
art. 4°., "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua
norma estatutária, (art. 86, da Lei n°. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de
obra terceirizada;
CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao principio da
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3°, da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que
prestam serviços de natureza subordinada ,à UNIÃO embora laborem em situação fatica
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizaveis, encontram se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e
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higidez do trabalho subordinado, o que afronta o principio da isonom.
Teligfiidade da
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5°, caput e 1°, III e IV da Constituição
Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do
art. 3°., da CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas
cooperativas;

•

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na
90a. sessão, da OJT - Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo
que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: "8.1.b Garantir que as
cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do
trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperatives que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja
aplicada em todas as empresas."
RESOLVEM
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082 -2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasilia-DF, mediante os seguintes termos:

•

Cláusula Primeira - A UNIAO abster-se-6 de contratar trabalhadores, por meio de
cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligado s às suas atividades-fim ou
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços,
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e .1 prestação dos serviços terceirizados,
sendo eles:
- Serviços de limpeza;
a)
- Serviços de conservação;
b)
- Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
c)
d)
- Serviços de recepção;
e)
- Serviços de copeiragem;
f)
- Serviços de reprografia;
g)
- Serviços de telefonia;
Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de
h)
instalações;
- Serviços de secretariado e secretariado executivo;
i)
- Serviços de auxiliar de escritório;
- Serviços de auxiliar administrativo;
k)
- Serviços de office boy (continuo);
I)
- Serviços de digitação;
m)
- Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
n)
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- Serviços de motorista, no caso de os veículos serem forne
o)
órgão licitante;
- Serviços de ascensorista;
- Serviços de enfermagem; e
q)
r)
- Serviços de agentes comunitários de saúde.
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Parágrafo Primeiro - 0 disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização
sem previsão legal.
Parágrafo Segundo - As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput

•

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja
atividade precipua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou varies
profissões (inexistindo assim vinculo de solidariedade entre seus associados), que não
detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma
individual (e não coletiva), pelos seus associados.
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga -se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

•

Parágrafo Primeiro - É licita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que
os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados,
seja em relação as cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados.
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão de obra) de trabalhadores a
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.
Parágrafo Segundo - Os editais de licitação que se destine m a contratar os serviços
disciplinados pela Clausula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na integra ou fazendo parte
integrante desses editais, como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame devera comprovar a condição de empregadora dos prestadores de
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição
obrigatória à assinatura do respectivo contrato.
DAS SANÇOES PELO DESCUMPRIMENTO
Clausula Quarta - A UNIÃO obriga -se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a
R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições
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estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma rever ivel ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro - 0 servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato
de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula
Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela
multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo - Em caso de noticia de descumprimento dos termos firmados neste
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta - A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação Ss autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que
discipline a matéria no âmbito de sua competência.
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do
Juizo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da
data de sua homologação judicial.
Parágrafo Calico - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem as
partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá
eficácia de titulo judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo Calico, e 876, caput da CLT.
Brasilia, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES Procurador-Geral do Trabalho ViceProcuradora-Geral do Trabalho
BRASILINO SANTOS RAMOS FÁ1/41310 LEAL CARDOSO Procurador-Chefe/PRT 10a. Região Procurador do
Trabalho
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Procurador-Geral da União
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIO LUIZ GUERREIRO Sub-Procuradora-Regional da União-18.
Região Advogado da União
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GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
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FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e
higieniza ção para órgãos da Administração Publica Municipal de Cocos - Bahia
.
,

mi
. tacremfers

____

Dados da Empresa
Razão Social:
CNR):

Inscrição Estadual

Endereço:
Bairro:

•

CEP:

Cidade:
Fax:

Telefone(s):

Dados da Pessoa que assinará o contrato
Nome Completo:
Endereço Residencial:
Cidade:

CEP:

Cargo:
CPF

RG n.°

Contato na empresa
Nome Completo:

•

Cargo:
Telefone(s):

Fax:

E-mail:
Obs.: Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.
Assinatura do Representante Legal
Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lojuntamente com os envelopes da
presente licita 91o. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do
contrato ou da ata de registro de preços referente a este procedimento licitatário. A nab apresentação dessa folha
não implicará a inabilitação da Proponente
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