PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2019
PROCESSO 39077/2017
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01, de 22 de fevereiro de 2018, na
forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013, e da Lei
Complementar nº 123/2006, IN 05/2017 – MPOG, torna público que fará realizar licitação,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,
conservação e higienização diária das UEB’s e Prédios da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no
ANEXO I, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA
DIA: 30 de agosto de 2019
HORÁRIO: 09:30h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09
Bairro Calhau.
RESUMO DO CERTAME
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,
conservação e higienização diária das UEB’s e Prédios da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

☒SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐POR ITEM

FORMA DE
DISPUTA:

☐POR GRUPO
☒GLOBAL

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:
VISITA TÉCNICA:

☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☐NÃO
☒SIM (FACULTATIVA)

☐Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
☐Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da
Lei Complementar nº 123/06
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☒Licitação de Ampla Participação
Valor Estimado do Certame: R$ 39.448.457,52 (trinta e nove milhões, quatrocentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Tiago Trajano Oliveira Dantas
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA,
CEP: 65071-820
ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: trajano.cplsaoluis@gmail.com
NOTA: Todos os ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA encontram-se disponíveis
para download no sítio: http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da
Central Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp), e
por correio eletrônico (trajano.cplsaoluis@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial
do Município e no Diário Oficial da União - DOU a critério da CPL/PMSL. As informações
colhidas no ato da retirada do Edital no site da CPL/PMSL serão reputadas válidas para
fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central
Permanente de Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp),
pois aqueles que realizarem o download do edital no site da CPL receberam um e-mail
automático caso seja postado qualquer comunicado.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico
do licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do
correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando
de forma adequada.

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da
abertura dos envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de
funcionamento da Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação,
com respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
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2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no
Diário Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax,
ou por meio eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações
colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da
Central Permanente de licitação.

1. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação
correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Projeto/Atividade

13101.1236502012.003
13101.1236102022.012
13101.1236104062.175
Elemento de Despesa
3390
Recursos Próprios do 0101000001
Município:
0101000000
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação
integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
ou da qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou
que integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de
pessoa jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
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b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.5 As propostas deverão ser datilografadas ou impressas por qualquer processo
eletrônico, em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas,
rasuras, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, devendo a última folha estar assinada
por representante legal da empresa, e consignar.
3.5.1 Número do Pregão e o nome ou Razão Social do proponente, número do
CNPJ, endereço completo, telefone, fax e correio eletrônico (e-mail), este último se
houver;
3.5.2 Planilha de formação de custos, obedecendo as exigências INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017;
3.5.3 Valores dos Insumos;
3.5.4 Os salários dos profissionais contratados, bem como os demais benefícios,
não poderão ser inferiores aos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho
vigente, ou ao salário mínimo nacional, caso este esteja superior ao valor previsto
em Convenção até que sobrevenha um novo acordo com os sindicatos envolvidos;
3.5.5 Valor dos Encargos Sociais e Trabalhistas incidentes, com base na legislação
atual;
3.5.6 Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da
data de sua apresentação. A proposta que omitir ou indicar prazo de validade
inferior ao mínimo permitido será entendida como válida pelo período de 90
(noventa) dias corridos;
3.5.7 A proposta deverá estar acompanhada da planilha de composição de custos e
formação de preços individualizada e com detalhamento de todos os elementos que
influam no custo operacional, como a Planilha dos Materiais a serem utilizados, na
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forma dos Anexos I e II, do Termo de Referência que possuem teor indicativo,
sendo que, para preenchimento da planilha, deverão ser observados;
3.5.8 Disposições contidas na Convenção Coletiva de Trabalho 2019, celebrada
entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Maranhão
e S DOS E DE EMP DE ASS CON L ED C LA E S DO EST DO MA, CNPJ n°.
05.760.442/0001-50.
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000093/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/06/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR033864/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 46223.003229/2019-09
DATA DO PROTOCOLO: 27/06/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/

3.5.9 À proposta de preços deverá estar anexada memória de cálculo detalhada
dos encargos e insumos que fundamentam os valores constantes de sua proposta,
bem como das alíquotas de tributos do regime de tributação ao qual estarão
sujeitas durante a execução do contrato.

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) Os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial


Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Habilitação
Jurídica




Regularidade
Fiscal e
Trabalhista

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CNPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
conforme o caso;



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

5

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

forma da Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data
de entrega, composta de:
o



Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro
do seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu
prazo de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
 Caso a empresa apresente certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá
apresentar plano de recuperação acolhido ou homologado
em juízo.

Qualificação
Econômica
Financeira



De acordo com o Termo de Referência item 10.5. ‘A
Qualificação Econômico Financeira dos licitantes’;



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da
data de sua apresentação;



A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá
ser superior a 1 (um):

Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante



As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1
(um) no índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão
comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio
líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
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c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos
de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada
a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro em questão.
b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação
Jurídica, Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de
Fornecedores para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os
documentos que se encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar

QualificaçãoTécnica



Declarações

Cadastros



De acordo com o Termo de Referência item 10.1. ‘A
comprovação da qualificação técnica, relativa ao item
licitado, se dará por meio de:’

Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.
Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a
ser contratado. Anexo III.



Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.



Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS;



Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNPE);



O cadastro da licitante no CEIS/CNEP poderá causar a
inabilitação da mesma, conforme previsão do Decreto Municipal
nº 51.252 de 12 de setembro de 2018.



O Pregoeiro poderá verificar, ainda, a existência de registro do
licitante:
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e) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de
títulos e documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
preferencialmente antes do início da sessão.
j) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do
Edital.
k) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
l) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão,
ou solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e
sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro
Calhau São Luís – MA ou através do email: trajano.cplsaoluis@gmail.com.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

8

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
6. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida
por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade
com este Edital e seus Anexos.
b) No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu
representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista
neste Edital.
c) Declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.
7. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) A Sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal
8. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) Até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a
equipe de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão,
observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no
mesmo certame; e



Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;
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b) O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento
que o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
d) Somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem
presentes na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem
anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n.º 147/2014 cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas1,
conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na referida Lei
Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, bem como pela
Lei Municipal 4.830/2007.


O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ou que se
ausentar da sessão ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao
direito de interposição de recursos, enfim, de todos os demais atos de representação
no certame.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia),
podendo ser adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem

1 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope
nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação
vigente.

10. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO)
a) A Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e
atender aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

c) As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento,
serão desclassificadas.
d) Não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja
o especificado no preâmbulo do Edital.
e) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao
presente Edital de Pregão e seus Anexos.
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11. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos
estabelecidos neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11,
VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no
art. 3º, III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06,
tendo como base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo
órgão solicitante, na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto
Municipal n.º 28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE (preço
máximo admissível)



Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.



Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro
deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu
preço, admitindo-se, para tanto:
o

Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela
Administração; ou.

o


Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;

O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre

posteriormente

a

sua

exequibilidade,

sujeita-se

às

penalidades

administrativas pela não-manutenção da proposta.


Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e,
assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
______________________________________________________________________________
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Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao
edital e o preço seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá
conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão.



Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com
base nas propostas dos demais concorrentes.



A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da
PROPOSTA DE PREÇOS no envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou
vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame.
Da Classificação das propostas



Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR VALOR GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste
edital, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam
os preços oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos
lances verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de
propostas, o certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase
de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade
da proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor
mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do
______________________________________________________________________________
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autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas,
melhor classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir
a empresa que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada
a respectiva fase.
12. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa
ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada, em conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147/2014, para assim querendo, apresentar uma
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;



No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
apresentação da oferta final do desempate;
______________________________________________________________________________
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b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.
13. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta,
visando aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém,
alterar o objeto ou condições de classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
14. DA HABILITAÇÃO
a) Sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) Poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) É assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada na própria sessão;
d) Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a
consulta através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na
legislação pertinente.
e) É facultada ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntado ao processo.
f) A possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do
licitante, e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não
saneamento das falhas verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
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g) Caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
i) A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
15. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de
preço adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da
ata de sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços
unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO
LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
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e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
f)

No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo
licitante observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)


Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários
finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;



A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e



Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela
somatória dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas
respectivas quantidades.

16. DOS RECURSOS
a) Declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os
licitantes presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e
motivada, manifestar sua intenção de recurso.
b) A ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) Não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá o registro do objeto ao
licitante vencedor.
d) Havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;



Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por
escrito, concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;



Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;



Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o
prazo na sequência daquele concedido ao recorrente;



Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões
e contrarrazões de recurso, informando aos presentes;
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Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos
recursos meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;

e) A manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes objetos do recurso,
podendo haver o registro parcial.
f) As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

17. DA HOMOLOGAÇÃO
a) A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante
da Licitação.
18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à
Central Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste
item estabelecido.
b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
c) Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto,
liquidação, pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão
contratual constam do instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando
houver contrato)
d) O prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO
CONTRATANTE.
e) Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém
as condições de habilitação.
19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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a) O CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho,
compromete-se a:


Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.



Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.



Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações.

b) Outras obrigações constantes no Termo de Referência.
20. DA ENTREGA
21. De acordo com o do Termo de Referência, Anexo I do Edital e Minuta do
Contrato.
22. DO PAGAMENTO
De acordo com o do Termo de Referência, Anexo I do Edital e Minuta do
Contrato.

29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações
pelo contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes
sanções:
I. Advertência escrita;
II. Multa na forma prevista no termo de referência;
III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o
Município por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação; e/ou.
V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por
igual prazo. (passível de exclusão - concorrência)
b) As penalidades específicas da execução deverão fazer parte do termo de referência.

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

19

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas,
por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.

31. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) É facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:


Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação
ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;



Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;



No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado e acessível a todos os interessados; e



Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.

b) O Órgão Licitante poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público,
ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente
justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
c) A anulação do Pregão induz à do contrato (à da nota de empenho).
d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
e) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
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i) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
j) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
k) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário
Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por
meio eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no
ato de aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação
da Central Permanente de licitação.
m) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
n) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes
dos Anexos deste Edital.
o) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o
texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto
do Edital.
32. DOS ANEXOS
a) Constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)


ANEXO III - MODELOS:

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


ANEXO IV – MINUTA CONTRATO:

23. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís,
Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 15 de agosto de 2019.
Tiago Trajano Oliveira Dantas
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Busca-se por meio do presente feito a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização diária, com o
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos adequados à execução
dos trabalhos nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de São
Luís/MA – SEMED, incluindo-se todas as Unidades de Ensino e todos os prédios
administrativos jurisdicionados pelo indigitado órgão, sejam eles próprios ou não,
tudo conforme as especificações e as condições constantes deste Termo de
Referência;
1.2. A prestação dos serviços ocorrerá no Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
localizado no endereços constantes no anexos VII, VIII e IX, deste Termo de
Referência;
1.3. As metragens serão descriminadas no campo abaixo:
Áreas Internas

Áreas Externas

Esquadrias Externas

Fachadas
Envidraçadas

Face Externa com Fachadas
Pavimentados
Pisos Acarpetados Pisos
Exposição
a
Envidraçadas
adjacentes/contíguos
as
45000,00 m²
Situação de Risco
edificações 53635,17 m²
157068 m²
6927,77 m²
Face Externa sem
Pisos
Frios Varrição de Passeios e Exposição
a
306931,07 m²
Arruamentos 18.000,00 m²
Situação de Risco
69269,39 m²
Pátios e Áreas Verdes com Face
Interna
Laboratórios 0 m²
Alta Frequência 82032,17 m²
69269,39 m²
Pátios e Áreas Verdes com
Almoxarifado/galpõ
Média Frequência 49219,30
es 3000,00 m²
m²
Áreas com espaços
livres (saguão, hall, Coleta de Detritos em Pátios e
Áreas Verdes com Frequência
salão
e
etc)
Diária 32812,87 m²
206970,00 m²
Coleta de Detritos em Pátios e
Banheiros 25883,26
Áreas Verdes com Frequência
m²
Diária 164064,33 m²
2. DA JUSTIFICATIVA
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2.1. A contratação em tela envolve serviços de natureza continuada, necessários à
conservação do património público e ao bom andamento das atividades da SEMED
e da Administração Pública em geral. Por meio desses serviços esta Secretaria
buscara assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de limpeza,
conservação e higienização dos imóveis administrados pela SEMED, incluindo suas
áreas internas e externas, assim como dos seus bens móveis, cuidados estes
imprescindíveis ao exercício das atividades desenvolvidas por esta Secretaria;
2.2. Acrescente-se que esta Secretaria não dispõe de recursos humanos para o
atendimento desses serviços e que, em razão disso, a não contratação de empresa
nos moldes ora propostos importará a paralisação e/ou a descontinuidade dos
serviços de limpeza, conservação e higienização diária dos diversos prédios
mantidos pela SEMED, inclusive mais de 2 (duas) centenas de Unidades de Ensino.
Assim, para preenchimento da lacuna e atendimento da demanda instalada, tornase necessária a terceirização dos serviços de limpeza e conservação, contratação
esta autorizada mediante o Decreto nº 2.271, de 08 de julho de 1997.
2.3. Por fim, impõe-se informar que a contratação em tela também se justifica em
função da proximidade do término do contrato atualmente existente, assegurando
assim, a um só tempo, a continuidade dos serviços prestados atualmente e o
respeito ao princípio constitucional da licitação pública. O contrato ganha relevo
ainda maior quando se observa que a SEMED não dispõe de recursos materiais e
humanos para realização dessa atividade.
2.4. Eis aí as razões para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de limpeza, conservação e higienização diária, com o fornecimento de mãode-obra, materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, nas
dependências da Secretaria Municipal de Educação do Município.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM
3.1. Os itens que integram o objeto da presente licitação enquadram-se na classificação
de serviço comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de
2000, e do Decreto 5.450, de 2005;
3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes
às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos;
3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
4.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade, em
conformidade com o art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação
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de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração
Pública direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes,
devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relação aos seus similares, bem como as disposições estabelecidas no item 22, deste
Termo.
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global, nos termos do
Art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93;
5.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores, em qualquer um dos itens, ao
valor máximo fixado para a contratação;
5.3. Em cumprimento ao disposto no art. 44 e seus parágrafos da Lei Complementar n˚
123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para microempresas e empresas de pequeno porte. Entende−se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas por essas empresas sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências contidas neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos
preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei
nº 8.666/1993.
5.5. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante
legal da empresa, com o preço unitário, incluídas todas as despesas necessárias à
entrega do objeto deste Termo de Referência, como também, todos os tributos,
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
5.6. Para efeito de conferência e padronização de procedimentos, deverão ser
considerados nos cálculos de todos os itens que compõem as planilhas de custo e
formação de preços os seguintes critérios de arredondamento:
5.6.1. Os percentuais utilizados deverão considerar apenas as primeiras 4
(quatro) casas decimais;
5.6.2. Os valores monetários relativos aos centavos deverão considerar apenas
as primeiras 2 (duas) casas decimais.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços a serem contratados enquadram−se nos pressupostos da Instrução
Normativa nº 5/2017, do Ministério do Planejamento, constituindo−se em atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal
do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos;
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6.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando−se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta;
6.3. O objeto desta licitação é caracterizado como serviço continuo ou continuado, pela
IN nº 05/2017 – SEGES/MPDG, pois visa a suprir necessidades permanentes da
Administração Pública, por meio da prestação de um serviço não passível de divisão
ou segmentação lógica ou razoável em unidades autônomas, nem módulos, nem
fases, nem etapas independentes, porém prestado de maneira seguida, ininterrupta
e indiferenciada ao longo do tempo, estendendo−se por mais de um exercício
financeiro, ou de outro modo posto, à disposição em caráter permanente
objetivando, essencialmente, assegurar a continuidade das atividades da
Administração, prezando o patrimônio público de forma rotineira e permanente,
com a dedicação exclusiva de mão de obra, e como serviço comum pelo Decreto nº
5.450/2005, pois os padrões de desempenho e qualidade são objetivamente
definidos no Edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado;
6.4. Para fins de conhecimento, as informações dos atuais prestadores de serviço, valor
mensal contratado e o número de funcionários constante da proposta comercial e
aditivos contratuais, poderão ser requeridos à equipe de executores dos contratos
vigentes;
6.4.1. As áreas constantes nesse Termo de Referência podem diferir das áreas
atualmente contratadas.
6.4.2. A SEMED não responderá a nenhum questionamento que verse sobre
informações do atual prestador de serviços, face que o mesmo não
guarda quaisquer conexões com a correta elaboração das propostas,
assim, todo e qualquer encaminhamento neste sentido, será
automaticamente desconsiderado.
6.4.3. Para escorreito dimensionamento das atividades e formulação de
proposta é recomendável a realização de vistoria nos locais de prestação
de serviços, nos termos do Item 19 que trata da realização de vistoria.
7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços referentes à limpeza, conservação e asseio predial serão executados nas
dependências dos prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação e
nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos locais e condições descriminados no
Anexo VII, VIII e IX, deste Termo de Referência;
7.2. Os locais listados no Anexo VII, VIII e IX poderão sofrer alterações quanto a sua
localização, acréscimos ou supressões, respeitados os quantitativos do objeto
contratado, dentro dos limites dos locais citados;
7.3. Ficam adotados os índices de produtividade mínimos abaixo, por servente, tendo
como referência jornada de 8 (oito) horas diárias e observadas a periodicidade
mínima prevista neste Termo de Referência e demais anexos do Edital;
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7.4. A produtividade máxima adotada para as Áreas Internas Conforme IN 05/2017 MPOG são:
ÁREAS

ÁREAS
INTERNAS

ÁREAS
EXTERNAS

Esquadrias
Externa
Fachadas
Envidraçadas

LOCAIS
Pisos Acarpetados
Pisos Frios
Almoxarifado/galpões
Áreas com espaços livres (saguão,
hall, salão
Banheiros
Pisos Pavimentados
Adjacentes/Contíguos as edificações
Varrição de Passeios e Arruamentos
Pátios e Áreas Verdes com Alta
Frequência
Pátios e Áreas Verdes com Média
Frequência
Pátios e Áreas Verdes com Baixa
Frequência
Coleta de Detritos em Pátios e Áreas
Verdes com Frequência Diária
Face Externa com Exposição a
Situação de Risco
Face Externa sem Exposição a
Situação de Risco
Face Interna
Fachadas Envidraçadas

PRODUT
1200
1200
2500

METRAGEM
45000
306931,07
3000

1500

206970

300

25883,26

2700

53635,17

9000

18000

2700

82032,17

2700

49219,30

2700

32812,87

100000

164064,33

160

6927,77

380

69269,39

380

69269,39

160

157068

TOTAL
7.5. Para a estimativa das produtividades para as diversas áreas que constituem a
SEMED, levaram-se em consideração as demandas das necessidades diárias e as
peculiaridades dos serviços, em observância às particularidades dos ambientes a
serem conservados;
7.6. Para cada tipo de área, a Contratada identificará a quantidade de profissionais que
desenvolverão os serviços, através da apresentação de um Plano de Atividades, que
será avaliado e sancionado pela Contratante.
7.6.1. A produtividade por metro quadrado registrada para as áreas é a
máxima permitida por profissional conforme IN 05/2017 – MPOG.
7.7. Para a prestação dos serviços a Contratada utilizará, sob sua inteira
responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, mão de obra
devidamente treinada e qualificada;
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7.8. Durante a realização das atividades, caso a Contratada verifique a incidência de
insalubridade em alguma delas, deverá solicitar, através de documentação
comprobatória, a sua verificação também por parte da Contratante, que emitirá
parecer técnico através de seu departamento de Segurança do Trabalho;
7.9. Os serviços deverão ser executados pela Contratada conforme as especificações,
detalhamentos e frequência apresentados nas Especificações Técnicas dos Serviços
(Anexo X), podendo vir a serem acrescentadas atribuições ou alteradas as
frequências mediante novas necessidades que estejam relacionadas a serviços de
limpeza e manutenção;
7.10. O horário de funcionamento da SEMED é das 08:00 às 18:00, logo os serviços
poderão ser distribuídos nesta faixa de horários a depender da necessidade da
SEMED;
7.11. Durante os períodos de férias e recessos escolares nos meses de julho, dezembro
e janeiro, será diminuído o fluxo de serviços de acordo com as necessidades do
SEMED, com a redução proporcional do valor a ser remunerado à empresa
contratada de acordo com os valores por M² pactuados;
7.12. Em caso de mudança de sede do órgão, a frequência de atividades poderá ser
alterada, por meio de planilha especifica de maneira que os valores totais não
extrapolem o valor licitado.
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços deverão ser executados pela Contratada conforme as especificações em
Anexo X, deste termo de referência, podendo vir a serem acrescentadas atribuições
ou alteradas as frequências mediante novas necessidades que estejam relacionadas
a serviços de limpeza e manutenção.
9. DA DESCRIÇÃO, DOS HORÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
9.1.

Os serviços correspondentes à limpeza, conservação e higienização nas
dependências da Secretaria Municipal de Educação do Município, incluindo aí
todas as unidades de ensino e todos os prédios administrativos, sejam eles
próprios ou não, deverão ser executados em jornada(s) de 44 (quarenta e
quatro) horas, de segunda a sexta-feira, no intervalo entre 8 (oito) e 18 (dezoito)
horas, ressalvada, independentemente de tempo aditivo, expressa determinação
em sentido contrário emitida pela CONTRATANTE.

9.2.

A CONTRATADA deverá apresentar à SEMED, antes do início da execução dos
serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo
individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e
regule a compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados
(Súmula nº 85 do Tribunal Superior do Trabalho).

9.3.

As atribuições dos serventes ficam assim especificadas:
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I. Efetuar a limpeza, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e
equipamentos utilizados;
II. Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico,
papel toalha e sabonete), observando para que não faltem;
III. Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, tudo de
acordo com as normas de regência;
IV. Apontar e comunicar os consertos necessários à conservação de bens e
instalações, providenciando, se for o caso, a sua execução, com a anuência do
fiscal do contrato;
V. Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato,
por meio do preposto (encarregado) da empresa contratada;
VI. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas
de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e
atenção;
VII. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo
de Referência, durante o período em que estiver prestando os serviços;
VIII. Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto
(encarregado) da empresa CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer
circunstância, irregularidades observadas nas dependências da CONTRATANTE;
IX. Zelar pela segurança, limpeza e manutenção das instalações, mobiliários e
equipamentos;
X. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias ao bom
desempenho do trabalho.
9.4. Compete à CONTRATADA a execução dos serviços de limpeza e conservação no
patrimônio da CONTRATANTE, nos locais indicados no Anexo VII, VIII e IX, devendo
obedecer, como parâmetro mínimo, as especificações e periodicidades constantes
no ANEXO VIII deste instrumento – PLANO BÁSICO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA;
9.5. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material de consumo, máquinas e
equipamentos necessários para o bom cumprimento do objeto do presente
instrumento, bem como atentar para o emprego correto dos mesmos;
9.6. A programação dos serviços será feita periodicamente e deverá ser cumprida pela
empresa, com atendimento sempre cortês.
10.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO- FINANCEIRA

10.1. A comprovação da qualificação técnica, relativa ao item licitado, se dará por meio
de:
10.1.1. Prova de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentação de
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa gerenciou
ou gerencia serviços de terceirização de mão de obra na quantidade de
50% (cinquenta por cento) sobre a metragem descrita no item 1.3 deste
Termo de Referência;
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10.1.2. Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo
próprio licitante;
10.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
10.1.4. Será admitida a apresentação de atestados referentes a períodos
sucessivos não contínuos, para fins de comprovação do tempo de
experiência requerido no subitem 10.1.1, não havendo obrigatoriedade
de os três anos serem ininterruptos;
10.2. Declaração emitida pela empresa de que a mesma possui ou instalará escritório
em São Luís/MA;
10.3. Apresentar a Declaração de Visita Técnica ou de Não Visita, para conhecimento
das instalações e local de execução dos serviços, conforme modelos constantes
nos Anexos IV e V, respeitando as orientações contidas no item 19 − Visita Técnica
(apresentar este documento para a disputa de qualquer dos itens);
10.4. O licitante disponibilizará, somente quando solicitado pelo pregoeiro e na forma
de diligência, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos documentos apresentados na fase de habilitação, encaminhando, dentre
outros documentos que possam vir a ser solicitados ao longo da realização do
pregão, cópia(s) do(s) contrato(s) que deu(ram) origem ao atestado de capacidade
técnica, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os
serviços, bem como quaisquer outros documentos que se façam necessários a fiel
e correta análise e julgamento da habilitação:
10.4.1. O prazo para apresentação destes documentos será comunicado a todos
os participantes via e−mail assim como ao licitante cujo(s) documento(s)
está(ão) sob análise e, posteriormente, divulgado a todos os
interessados, considerando assim, a prática de diligência prevista na Lei
nº 8.666/93;
10.4.2. Poderão ser realizadas quantas solicitações forem necessárias neste
formato (diligência), até que todas as dúvidas possam ser sanadas pelo
pregoeiro e sua equipe de apoio;
10.4.3. O não atendimento da(s) diligência(s) no(s) prazo(s) definido(s) pelo
Pregoeiro acarretará na inabilitação/desclassificação do licitante.
10.5. A Qualificação Econômico Financeira dos licitantes deverá ser comprovada através
de:
10.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício
social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um); (Item 11.1 – a – Anexo VII – A, da IN nº
05/2017)
10.5.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
(retificado em 30 de dezembro de 2012 – publicado no DOU nº 252, Seção 1,
pg.840.) (Item 11.1 – b – Anexo VII – A, da IN nº 05/2017)
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10.5.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta; (retificado em 30 de dezembro de 2012 – publicado
no DOU nº 252, Seção 1, pg.840.) (Item 11.1 – c – Anexo VII – A, da IN nº
05/2017);
10.5.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo XI, de que um doze avos dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na
data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante
que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c”, observados os
seguintes requisitos: (Item 11.1 – d – Anexo VII – A, da IN nº 05/2017);
10.5.5. Declaração de que dispõe de estrutura administrativa e operacional compatível
para a execução dos serviços, devendo constar a indicação das instalações, os
equipamentos e o endereço, tudo sujeito à confirmação por vistoria de comissão
formada por servidores da SEMED;

11.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

11.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar a mão de
obra, materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e insumos necessários à
execução das atividades deste Termo de Referência, promovendo sua substituição
quando necessário.
11.2. Deverá observar as produtividades mínimas previstas na IN 05/2017- MPDG,
sabendo-se que serviços serão contratados com base na área física 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 de quantitativos neste termo de referência;
11.3. Considera-se ainda que a contratada deverá determinar o quantitativo da mão de
obra empregada, a partir dos limites máximos produtivos padronizados pela IN
05/2017 – MPDG.
12. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme
Instrumento de Medição de Resultados (IMR), em consonância com as diretrizes
da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, para definir e padronizar a avaliação da qualidade
dos serviços prestados pela Contratada;
12.2. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em
complemento à mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

30

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser
interpretadas como penalidades ou multas.
12.3. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado periodicamente pelos
fiscais do contrato, com base na Meta a Cumprir, Instrumento de Medição, Forma
de Acompanhamento e Periodicidade de cada indicador estabelecido;
12.4. Serão utilizados para a avaliação 3 (três) indicadores: “Indicador 01 – Atraso no
Pagamento de Salários e Outros Benefíciosy”, “Indicador 02 – Falta na
Disponibilização de Materiais de Higiene (Papel Higiênico, Papel Toalha e Sabonete
Líquido)” e “Indicador 03 – Qualidade dos Serviços Prestados”.
12.4.1. Os Indicadores são distintos e não guardam relação entre si.
12.5. As Formas de Acompanhamento dos Indicadores ocorrerão da seguinte forma:
12.5.1. Indicador 01 − Comprovante de Pagamento de Salários.
12.5.2. Indicadores 02 e 03 − Avaliações Mensais realizadas pelos fiscais
setoriais e registro de ocorrências (reclamações).
12.6. Durante os 3 (três) primeiros meses de contrato, a título de carência para que a
Contratada efetue os ajustes necessários à correta execução dos serviços, é
facultado à Contratante aplicar o Instrumento de Medição de Resultados −
Indicadores 02 e 03, podendo a aplicação iniciar em 30, 60 ou 90 dias após o início
do Contrato.
12.6.1. O Indicador 01 será avaliado a partir do início do Contrato.
12.7. A avaliação do Indicador 01 − Atraso no Pagamento de Salários e outros Beneficios
será efetuada da seguinte forma:
12.7.1. Verificação pelo fiscal do contrato do cumprimento da obrigação
trabalhista prevista no Art. 459, §1º, do Decreto−Lei 5.452/43, dentre
outras.
12.7.2. Para fins de realização da avaliação, serão consideradas somente duas
opções, “cumprimento da obrigação” e “não cumprimento da
obrigação”, equivalente aos valores 1 (um) e 0 (zero), respectivamente.
12.7.3. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de
tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
1,0
0,0

Percentual de Desconto
0%
5%

12.8. A avaliação do Indicador 02 − Falta na Disponibilização de Materiais de Higiene
(Papel Higiênico, Papel Toalha e Sabonete Líquido) será efetuada da seguinte
forma:
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12.8.1. Verificação pelo fiscal a respeito da disponibilização dos materiais de
higiene, considerando registros nas avaliações mensais dos fiscais
setoriais e demais reclamações/solicitações recebidas dos usuários dos
serviços.
12.8.2. É vedada a utilização de papel higiênico no lugar de papel toalha,
situação que, se constatada, será considerada como não disponibilização
de material.
12.8.3. Para fins de realização da avaliação, serão consideradas somente duas
opções, “disponibilização de materiais de higiene” e “não
disponibilização dos materiais de higiene”, equivalente aos valores 1
(um) e 0 (zero).
12.9. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
1,0
0,0

Percentual de Desconto
0%
5%

12.10. A avaliação do Indicador 03 − Qualidade dos Serviços Prestados será efetuada da
seguinte forma:
12.10.1. A avaliação limita−se à atribuição, no formulário de avaliação da
qualidade dos serviços, dos conceitos de “muito bom”, “bom”, “regular”
e “péssimo”, equivalente aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e 0 (zero)
para cada item avaliado e as respectivas justificativas, se necessário.
12.10.2. Serão três módulos distintos a serem avaliados, cada um com seu
respectivo peso no computo geral, formando a pontuação final que será
aplicada na faixa de tolerância:
MÓDULO (Itens no módulo)
A (4)
B (1)
C (10)
12.10.3.

PESO DA AVALIAÇÃO
1,5
4,0
2,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA
18,0
12,0
60,0

A pontuação máxima deste Indicador será de 90 (noventa) pontos.

12.10.4. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de
tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
81,00 a 90,00
71,00 a 80,99
61,00 a 70,99
51,00 a 60,99
41,00 a 50,99
31,00 a 40,99
Abaixo de 31,00

Percentual de Desconto
0%
2%
5%
10%
15%
20%
30%
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12.10.5. Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não
atingir 31 (trinte e um) pontos, ficando a Contratada sujeita as
penalidades previstas no item 28, deste Termo.
12.11.
O percentual de desconto constante nos 3 (três) indicadores será aplicado
sobre o valor mensal do serviço prestado de acordo com a(s) ordem(ns) de
serviço(s) emitida(s);
12.12.
O não atendimento das metas dos Indicadores 02 e 03, por ínfima diferença
poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não
comprometer a continuidade da contratação;
12.13.
A Contratada poderá apresentar justificativa para o não cumprimento das
metas dos indicadores, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle da Contratada;
12.14.
A critério da Contratante, a Contratada poderá ter o contrato rescindido nas
seguintes condições:
12.14.1. Nos casos de reincidência do não cumprimento das metas dos
Indicadores 01 e 02.
12.14.2. Considerando os resultados obtidos no Indicador 03 − Qualidade dos
Serviços Prestados:
a)
Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto
de 20% (vinte por cento) ou maior por mais de 3 (três) vezes durante a
vigência do contrato ou a cada prorrogação, se houver;
b)
Faixa de pontuação obtida abaixo de 31 (trinta e um) pontos.
13.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

13.1. Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços de
limpeza, higienização e conservação deverão atender os seguintes requisitos:
13.1.1. Ensino fundamental completo.
13.2. Os serviços serão executados em jornada(s) de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, de segunda a sábado, entre as 8h00min e às 18h00min, a ser (em)
estabelecida(s) pela Administração, por serventes qualificados e habilitados;
13.3. A contratada deverá apresentar à Contratante, antes do início da execução dos
serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo
individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e
regule a compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados
(Súmula 85 do TST);
13.4. Deverá manter sede, filial ou escritório na cidade ou regiões metropolitanas onde
se realizarão os serviços, não ultrapassando o raio de 300 km da SEMED, dispondo
de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da
Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção,
treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
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13.5. Deverá apresentar os seguintes laudos:
13.5.1. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambiental;
13.5.2. LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;
13.5.3. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
13.5.4. ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
13.5.5. Ficha de EPI – Equipamento de Proteção Individual.
13.6. O licitante deverá apresentar junto aos demais documentos de habilitação a
declaração de visita técnica realizada ou não realizada para conhecimento das
instalações e local de execução dos serviços;
14.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

14.1. Os atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual estão elencados abaixo:
14.1.1. O gestor do Contrato que terá a função de coordenar das atividades relacionadas
à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como
dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração,
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato,
dentre outros;
14.1.2. O Fiscal Técnico que será que será responsável pelo acompanhamento com o
objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso,
aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados
no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo
ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;
14.1.3. O Fiscal Administrativo que fará o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos
de inadimplemento;
14.1.4. A Fiscalização pelo Público Usuário que se manifesta a partir da pesquisa de
satisfação junto ao usuários/recebedores dos serviços prestado, com o objetivo
de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os
procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto, conforme
anexo II (IMR);
14.1.5. Os contatos serão realizados com a figura do preposto, representante designado
pela empresa para tratar de assuntos relacionados a execução do contrato e
sanar possíveis inconsistências ou incompatibilidades nas atividades executadas;
14.1.6. As comunicações serão realizadas via e-mail, carta registrada (AR), ou
dependendo da emergencialidade ou necessidade da celeridade da informação
via telefone, sendo que a contratada deverá o tratamento adequado as
solicitações em todas as formas de comunicação elencadas;
14.1.7. A aferição do resultado dos serviços a título de remuneração serão realizados
com base no IMR, sendo que somente após a informação dos resultados poderá
ser realizada emissão de Nota Fiscal pela contratada;
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14.1.8. Os indicadores mínimos de qualidade de desempenho para aferição da qualidade
esperada da prestação dos serviços estão neste Termo de Referência.
15.

DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
contados após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual,
podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56, da Lei n˚
8.666, de 1993.
15.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa, nos termos do subitem 28.1 deste termo.
15.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante a promover a
rescisão deste contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme disposto nos incisos I e II, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993,
sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei e no instrumento contratual.
15.4. Caberá à Contratada escolher uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei
nº 8.666/1993:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro−garantia;
c) Fiança bancária.
15.5. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito
deverá ser feito obrigatoriamente em Banco Oficial, a qual será devolvida
atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do art. 56, da Lei nº
8.666/1993;
15.6. Se a opção for pelo seguro−garantia:
a) A apólice indicará a Contratante como beneficiária e deve ser emitida por
instituição autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a
operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de direção
fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial ou fiscalização especial e que não
esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela autarquia;
b) Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do
contrato equivalente, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de
eventual inadimplemento da Contratada − ocorrido durante a vigência
contratual − e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo
aviso de sinistro à instituição emitente, observados os prazos prescricionais
pertinentes;
c) A apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por
todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à Contratada.
15.7. Se a opção for pela fiança bancária, o instrumento de fiança deve:
a) Ser emitido por instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco
Central do Brasil a funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de
liquidação extrajudicial ou de intervenção da autarquia;
b) Ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste
contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual
inadimplemento da Contratada − ocorrido durante a vigência contratual − e
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c)

d)
15.8.
a)

b)
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.
15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira, observados
os prazos prescricionais pertinentes;
Ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento à Contratante, independentemente de interpelação judicial,
caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
Ter renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos
previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.
Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá:
Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil;
Ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução deste contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela Contratada.
A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no subitem 15.4.
Não serão aceitos seguro−garantia ou fiança bancária que contenham
cláusulas contrárias aos interesses da Contratante.
Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste contrato, a não prestação
da garantia exigida implicará sua imediata rescisão.
Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no
pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a
indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva
reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento da notificação da Contratante.
Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a Contratada se obriga a fazer
a complementação da garantia no prazo máximo 10 (dez) dias úteis,
contados da data do recebimento da notificação da Contratante.
Na hipótese de prorrogação deste contrato, a Contratante exigirá nova
garantia, escolhida pela Contratada entre as modalidades previstas na Lei nº
8.666/1993.
O documento de constituição da nova garantia deverá ser entregue à
Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de
assinatura do respectivo termo aditivo.
A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada,
no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo de vigência deste
contrato, mediante certificação, por seu gestor ou fiscal, de que os serviços
foram realizados a contento e desde tenham sido cumpridas todas as
obrigações aqui assumidas.
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15.18. A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a Contratante,
poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades
previstas no subitem 15.2 deste contrato.
15.19. Aceita pela Contratante, substituição da garantia será registrada no
processo administrativo por meio de apostilamento.
16. UNIFORMES
16.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados
deverão ser condizentes com a atividade desempenhada da Contratante,
compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, conforme o
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho,
sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto
nos seguintes itens:
16.1.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário,
conforme quadro a seguir:
Uniforme para o serviço de higienização e
Quantidade
limpeza
a) Camisa/camiseta, manga longa ou curta,
Fornecer no início da execução do
com a logomarca da empresa;
contrato e anualmente, nesse caso
b) Calça comprida com elástico e cordão,
independente do estado em que se
em gabardine;
encontrem os uniformes em uso, 02
c) Meia em algodão, tipo soquete;
duas) mudas novas de uniformes e seus
d) Calçado fechado (par) com solado baixo
respectivos
complementos,
de borracha ou material sintético
compatíveis com a estação do ano, por
antiderrapante com palmilha
trabalhador, sempre na presença do
antibacteriana;
fiscal do contrato, bem como substituir
e) Botas de borracha;
os equipamentos e demais artefatos
quando vencidos ou apresentarem
defeito, não podendo ser repassados
os custos aos seus
empregados.
16.1.2. Os uniformes deverão ser aprovados previamente pela fiscalização da
Contratante;
16.1.3. Todos os itens do conjunto de uniforme estarão sujeitos à prévia
aprovação da Contratante e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso
não correspondam às especificações.
16.1.4. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes
quanto ao tecido, cor e modelo, desde que previamente aceitas pela
fiscalização da Contratante.
16.1.5. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:
a)
2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do
contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada
06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as
condições mínimas de apresentação;
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16.1.6. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados
para a situação, substituindo−os sempre que estiverem apertados.
16.1.7. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia,
devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.
16.1.8. A Contratada não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando
da entrega dos novos.
17. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
17.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e utensílios necessários, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituição quando necessário.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.1.1. Os
materiais
necessários
para
limpeza
de
áreas
ou
equipamentos/objetos que não fazem parte do escopo da limpeza como,
por exemplo, cozinhas, núcleos especializados, não serão objetos de
fornecimento abrangidos neste Termo.
17.1.2. Para a execução do objeto, a Contratada deverá estar provida de
recursos (maquinários, equipamentos ou veículos) que permitam o
recolhimento pleno de todos os resíduos que venham a ser produzidos
na execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência, sendo
vedada a utilização de recursos que produzam ruídos e venham a
atrapalhar as atividades administrativas da Contratante (Ex.: tobata).
A relação de materiais a serem disponibilizados pela Contratada para a execução
dos serviços juntamente com as especificações mínimas encontram−se nos Anexo
I e II, deste Termo.
17.2.1. A Contratada é encarregada de dimensionar os materiais necessários
para a execução dos serviços, se responsabilizando pelos custos, nos
termos do Anexo I e II, deste Termo;
A relação dos equipamentos não se trata de uma lista exaustiva, sendo obrigação
da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários para a
correta prestação dos serviços, como por exemplo: aspirador de pó, carrinhos de
limpeza multifuncional kit MOP, lavadoras de alta pressão, máquina de varrer,
vaporizador e higienizador, kit para limpeza de vidros (incluindo extensão
telescópica), espanador eletrostático, etc.
A Contratada deverá obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho
para o serviço a ser realizado, ficando por sua conta o fornecimento aos seus
profissionais, antes do início da execução dos serviços, de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e, se necessário, de Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC).
A Contratada deverá disponibilizar e manter todos os equipamentos e utensílios
necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os
danificados serem substituídos imediatamente quando de sua constatação.
Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a
evitar danos na rede elétrica.
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18. INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
18.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço,
posteriormente à assinatura do contrato;
18.2. Poderá ser emitida Ordem de Serviço que não contemple a totalidade da área
contratada.
18.3. Os valores a serem pagos mensalmente corresponderão à área autorizada na
Ordem de Serviço.
19. VISITA TÉCNICA
19.1. A vistoria técnica é FACULTATIVA, podendo a licitante realizá-la por intermédio de
representante legal;
19.2. A licitante que optar em não vistoriar o local e equipamentos, deverá declarar em
sua proposta que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos
em relação aos locais e objeto da licitação, conforme modelo constante no Anexo
VII, VIII e IX, deste Termo.
19.3. Optando pela vistoria, o agendamento deverá ser realizado exclusivamente junto à
Superintendência da Área de Administração, desta SEMED pelo telefone (98) 32126255, de segunda a quinta, das 08h às 12h e das 14h às 18h, e as sextas das 8:00 as
14:00, onde será expedida uma autorização pela Superintendência da Área de
Administração – SAAD para realizar a visita técnica nas localidades relacionadas
nos Anexos VII, VIII e IX, deste Termo.
19.4. As visitas técnicas serão realizadas em dias úteis, de segunda a quinta, das 08h às
12h e das 14h às 18h, e as sextas das 8:00 as 14:00, serão acompanhadas por um
servidor da Contratante, que assinará a declaração de visita técnica apresentada
pelo licitante, nos termos do modelo constante do Anexo IV, deste Termo;
19.5. As visitas técnicas deverão ser feitas com agendamento prévio pelo telefone e
horário descrito no item 19.3
19.6. O prazo para visita iniciar−se−á no dia útil seguinte ao da publicação do edital,
estendendo−se até o dia útil anterior à data prevista para a realização do certame
(abertura da sessão pública);
19.7. Nenhuma visita técnica será realizada sem a confirmação de seu agendamento, via
e−mail: saadsemed@hotmail.com, por parte do servidor responsável, confirmação
que será dada em até dois dias úteis do recebimento do pedido;
19.8. Todas as empresas interessadas poderão agendar a visita técnica, desde que
respeitadas as regras contidas neste Termo;
19.9. Empresas que já prestaram serviços nos órgãos e entidades de São Luis/MA
receberão o mesmo tratamento das demais interessadas;
19.10. Nenhuma solicitação de agendamento de visita técnica será respondida pelo
Pregoeiro(a), o qual automaticamente descartará encaminhamentos com tal
finalidade;
19.11. O Pregoeiro (a) não prestará quaisquer informações inerentes à realização e/ou
agendamento de visitas técnicas;
19.12. Quando da realização da visita técnica, a declaração de visita técnica previamente
elaborada pela interessada nos moldes do Anexo IV deverá ser assinada e
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carimbada pelo(a) servidor(a) da SEMED. Não havendo tais elementos, a licitante
deverá apresentar o atestado de não realização da visita técnica (Anexo V).
20.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
20.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
20.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
20.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o
limite da legislação trabalhista;
20.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
20.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;
20.7. NÃO praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
20.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
20.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
20.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
20.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.
20.7.5. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
20.7.6. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for
devido;
20.7.7. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados
que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de
verificar qualquer irregularidade;
20.7.8. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
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20.7.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, após a extinção ou rescisão do contrato.
21.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. Executar os serviços conforme especificado, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios indispensáveis,
na qualidade e quantidade especificadas, conforme este Termo de Referência e
sua proposta;
21.2. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendido pelo Contratante;
21.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
21.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
21.5. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
21.6. Responsabilizar−se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os art. 14, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
21.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;
21.8. A Contratada deverá se responsabilizar pelo treinamento de qualificação dos
empregados necessários à perfeita execução dos serviços, sem quaisquer ônus
para a Contratante, inclusive daqueles que farão as substituições;
21.9. A Contratada deverá apresentar ao fiscal do contrato, no primeiro mês de
prestação dos serviços e sempre que houver novo empregado que se vincule à
prestação do contrato, o Certificado de curso referente ao treinamento de
qualificação de todos os trabalhadores alocados nas atividades objeto do
presente termo;
21.10. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante;
21.11. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê−los com os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e, se necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC);
21.12. Quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) a Contratada deverá
apresentar no primeiro mês de prestação dos serviços e sempre que houver
novo empregado que se vincule à prestação do contrato:
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a) Ficha de controle de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
de todos os trabalhadores alocados nas atividades objeto do presente
termo;
b) Certificado de curso para o correto uso dos EPIs de todos os trabalhadores
alocados nas atividades objeto do presente termo;
c) Certificado de Aprovação (CA) dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) emitido pelo MTE, válidos durante o período de execução dos
serviços.
21.13. Cabe à Contratada quanto aos EPI e EPC:
a) Adquirir equipamentos adequados ao risco de cada atividade e aos
tamanhos dos seus empregados;
b) Exigir seu uso;
c) Fornecer aos empregados somente equipamentos aprovados pelo órgão
nacional competente em segurança e saúde no trabalho;
d) Orientar e treinar os empregados sobre o uso, guarda e conservação
adequado;
e) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) Responsabilizar−se pela higienização e manutenção periódica.
g) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
21.14. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
21.15. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos
serviços, conforme alínea “g”, do item 10.1, do Anexo VIII−B, da IN
SEGES/MP nº 05/2017, se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT);
21.16. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
21.17. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela Contratada;
21.18. Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão
os serviços;
21.19. Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
21.20. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada
novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De
igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de
prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que
se exige quando do encerramento do contrato administrativo;
21.21. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores (SICAF), a Contratada cujos empregados
vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor
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responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 30 (trinta) do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais,
inclusive contribuições previdenciárias, e a Divida Ativa da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede da Contratada;
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme alínea “c” do
item 10.2 do Anexo VIII−B da IN SEGES/MPDG nº 05/2017.
21.22. Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais
como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
contrato, sendo que a não substituição acarretará em glosa na fatura, de
acordo com o item 21.56.1.;
21.23. Responsabilizar−se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica,
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
21.24. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as
disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que
tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da Contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários;
21.25. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução
contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do
trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em
que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa,
a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento;
21.26. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis;
21.26.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Contratante, a exemplo da falta da documentação pertinente, tais como
folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento,
então os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça
do Trabalho com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no
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pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuições sociais e FGTS decorrentes.
21.26.2. Visando garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, a
Contratada autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento
das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da
Contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e
Seguridade Social, que serão depositados pela Contratante em conta
vinculada específica, doravante denominada conta−depósito vinculada −
bloqueada para movimentação, conforme disposto no Anexo VII−B, XII e
XII−A, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 e suas alterações.
21.26.3. Eventual saldo existente na conta−depósito vinculada apenas será
liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação,
por parte da Contratada, da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado.
21.27. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão;
21.28. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno
preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;
21.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução
do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
21.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas
internas da Contratante;
21.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando−os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
21.32. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à
obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos,
relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:
21.32.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil,
com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do
início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
21.32.2. Viabilizar a emissão do Cartão Cidadão pela Caixa Econômica Federal
para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;
21.32.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a
obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
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21.33. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação.
21.34. Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá entregar
declaração de que de que a mesma possui ou instalará escritório em São
Luís/MA, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer
demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
21.35. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela
Contratante, para representar a Contratada na execução do contrato;
21.36. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;
21.37. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), e do pagamento dos salários e demais benefícios
trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
21.37.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que
a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
21.37.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação
mencionada no item anterior, sem a regularização da falta, a
Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos
serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
21.37.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser
notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das
respectivas verbas.
21.38. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem
permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei nº
8.666/93;
21.39. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
21.40. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
21.41. Não beneficiar−se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as
exceções previstas no § 5º −C do art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006;
21.42. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no §
5º−C, do art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006, para fins de exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação,
conforme previsão dos Arts. 17, inciso XII, 30, §1º, inciso II e 31, inciso II, ambos
da referida Lei Complementar;
21.43. Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar
cópia do oficio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega
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21.44.

21.45.

21.46.

21.47.

21.48.

e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá−los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993;
A Contratada arcará com todos os custos inerentes ao equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive no que tange ao número de
funcionário informado em sua proposta durante a disputa licitatória, momento
no qual, a empresa deverá alocar seu quantitativo de pessoal para a completa
execução do objeto, não sendo admissível o acréscimo de pessoal a posteriori;
A Contratada arcará com todo e qualquer custo judicial que possa vir a ocorrer
durante e após o término do pacto firmado com a Contratante, de modo que
esta assuma eventuais descumprimentos de normas vinculantes ao exercício de
seus profissionais, eventuais obrigações trabalhistas, previdenciárias e outros.
A Contratada isenta integralmente a Contratante de eventuais ações trabalhistas
que possam incorrer tanto durante a execução, bem como, àquelas que
porventura possam vir a surgir após o término do contrato.
A Contratada deverá apresentar um seguro garantia que verse sobre a cobertura
de encargos trabalhistas e previdenciários inadimplidos e, ainda:
21.48.1. Cobertura no decorrer do contrato, sem a necessidade do trânsito
em julgado de ação judicial;
21.48.2. Respeitando integralmente os elementos preconizados pela Circular
Susep nº 477, de 30 de Setembro de 2013 (contemplando as
modalidades I, II, III e IV).

21.49.

Sujeitar-se à retenção da garantia contratual e dos valores das notas fiscais
ou faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, por
ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, até a
comprovação (i) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (ii) da
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços,
nos termos do art. 65, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017;
21.50.
Providenciar, quando for o caso, através de profissional competente e
devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, perícia que
comprove a incidência de insalubridade (atestando o grau da mesma −
máximo, médio ou mínimo) ou periculosidade, bem como se a atividade
apontada como insalubre ou perigosa consta nas relações das NR−15 e 16
do Ministério do Trabalho e Emprego;
21.51.
O pagamento do adicional de insalubridade fica condicionado à:
21.51.1. Realização da perícia;
21.51.2. Entrega do laudo pericial;
21.51.3. Validação do laudo pelo setor competente da Contratante.
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21.52.

Se constatada a incidência do adicional, fica a Contratada obrigada a
pagá−lo aos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto desta
licitação que tenham direito à percepção do mesmo, desde o início de sua
execução;
21.53.
A Contratada terá direito, retroativamente, à manutenção do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, inc. II, alínea
“d”, da Lei nº 8.666/93, se, e somente se, o laudo pericial for entregue no
prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, não passível
de prorrogação;
21.53.1. Ultrapassando este prazo, os efeitos financeiros do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato somente terão vigência a partir
da data de apresentação do laudo pericial junto à unidade
fiscalizadora/gestora da Contratante;
21.54.
A não apresentação do laudo pericial dentro do prazo estipulado, de 60
(sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, ensejará sanções à
Contratada pelo descumprimento parcial do contrato.
21.54.1. A Contratada será a única responsável pelas remunerações
retroativas a seus funcionários.
21.55.
Em caso de alteração no ambiente de trabalho e/ou de mudança nas
atividades exercidas, a Contratada deverá realizar nova perícia técnica,
conforme previsto no parágrafo 3º, do Art. 58, da Lei 8213/91, cujo laudo
pericial resultante tem o prazo de 60 (sessenta) dias, não prorrogável, a
contar da data do evento que lhe deu causa, para ser entregue à
Contratante.
21.55.1. A Contratada terá direito, retroativamente, à manutenção do
equilíbrio econômico−financeiro inicial do contrato, a partir da data da
alteração no ambiente de trabalho e/ou da mudança nas atividades
exercidas, se, e somente se, o laudo pericial for entregue no prazo.
21.55.2. Ultrapassando este prazo, os efeitos financeiros do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato somente terão vigência a partir
da data de apresentação do laudo pericial junto à unidade
fiscalizadora/gestora da Contratante.
21.56.
Manter quantitativo de funcionários alocados no Contrato, conforme
informado na planilha final homologada no Pregão ou posteriormente
atualizada por acréscimos e supressões, sob pena de glosa das faturas
quando o quantitativo for inferior ao constante na planilha final homologada
no Pregão ou posterior atualização por acréscimos e supressões. Ademais,
as glosas serão baseadas na planilha mencionada, utilizando−se como
referência os preços unitários dos postos não alocados, excluindo−se do
valor unitário, o valor referente a insumos diversos.
21.56.1. Não serão considerados para o quantitativo de funcionários, os dias
de faltas e atestados, aviso prévio não trabalhado, férias ou afastamento
por licenças.
21.56.2. O valor da glosa por dia de falta sem substituição de 1 (um)
funcionário seguirá as seguintes regras:
21.56.2.1. Para postos de trabalho com jornada de 44 horas semanais, o
valor glosado por dia (VG) será o valor do posto de trabalho (VP)
dividido pelos dias úteis do mês em que a falta ocorreu (D).
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Exemplo
a)
b)
c)
d)

Fórmula: VG = VP/D.
Valor do posto de trabalho (VP) = R$ 3.200,00.
Mês de referência = Janeiro/2019 − 21 dias úteis (D).
R$ 3.200,00/21 = R$ 152,38 valor glosado por dia (VG).
21.56.2.2. Caso o posto de trabalho com jornada de 44 horas semanais não
compense o horário de sábado durante a semana, será
adicionado, para o cálculo dos dias úteis, um dia útil a mais a cada
dois sábados do mês.
21.56.2.3. Caso a Contratada tenha em seu quadro de funcionários, outras
jornadas de trabalho não constantes na proposta comercial, como
por exemplo, 20 ou 30 horas semanais, o valor do posto de
trabalho será calculado de forma proporcional à jornada de 44
horas semanais.

Exemplo
a) R$ 3.200/44(hs) = R$ 72,73.
b) R$ 72,73*20(hs) = R$ 1.454,55.
c) R$ 1.454,55/21 = R$ 103,90.
21.57. Apresentar, em até 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato, Plano
de Atividades para cada tipo de área a ser realizado os serviços,
identificando a quantidade de profissionais que desenvolverão as atividades;
21.58. Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato,
Cronograma de execução anual da limpeza de vidros e esquadrias internas,
indicando local, data e periodicidade da limpeza, observando a
periodicidade estabelecida no Anexo X − Especificações Técnicas dos
Serviços. Apresentar na assinatura do contrato os seguintes documentos:
21.58.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
21.58.2. Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO).
21.58.3. Termo de compromisso sob as penas da Lei, que a empresa
apresentará obrigatoriamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a
contar da assinatura do contrato, o Laudo Técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT), que comprove o enquadramento de seus
funcionários dentro das faixas remuneratórias inerentes ao adicional de
insalubridade:
a) A licitante estará ciente de que tal Laudo a ser apresentado no
referido prazo estará condicionado à análise e validação perante a
Divisão de Segurança do Trabalho da Contratante, a qual emitirá o
documento final quanto às informações apresentadas neste
documento.
b) Este Laudo deverá validar a informação dimensionada na proposta
da licitante quanto ao número de funcionários alocados na
prestação dos serviços e suas respectivas faixas remuneratórias no
que tange ao adicional de insalubridade a ser efetivamente pago a
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este, de acordo com a metodologia de trabalho a ser adotada pela
licitante, no que tange a alocação destes funcionários nas áreas de
maior ou menor incidência deste adicional.
21.59. A Contratada deverá respeitar às disposições normativas previstas nas Leis
Municipais e Estaduais, tais como: Da Política de Prevenção e Combate às
Doenças Associadas à Exposição Solar no Trabalho, Da Obrigatoriedade do
Fornecimento de Plano de Saúde aos funcionários das empresas prestadoras
de serviço contratadas pela Administração Pública direta e indireta, Da
Proibição de conteúdo discriminatório contra mulher;
21.60. A Contratada ficará obrigada a oferecer curso de alfabetização ou
complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos seus
funcionários, diretamente ou por convênio com instituições públicas ou
privadas, caso tenha mais de 20 (vinte) empregados contratados, nos
termos da legislação vigente.
22. OBRIGAÇÕES
AMBIENTAIS

DA

CONTRATADA

NA

OBSERVAÇÃO

DE

BOAS

PRÁTICAS

22.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e redução
dos índices de poluição pautam-se em alguns pressupostos e exigências que
deverão ser observados pela Contratada, tais como:
22.1.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos três primeiros meses da execução contratual, para
redução do consumo de energia elétrica e de água e redução de
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes.
22.1.2. Colaborar de forma efetiva na informação de ocorrências para
manutenção constante das instalações, tais como:
a) Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros.
b) Saboneteiras e toalheiros quebrados.
c) Lâmpadas queimadas ou piscando.
d) Luzes de postes e refletores ligadas durante o dia.
e) Tomadas e espelhos soltos.
f) Fios desencapados.
g) Janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.
22.1.3. Fazer uso racional de água e energia elétrica, adotando medidas para
evitar o desperdício e mantendo critérios especiais e privilegiados para
aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redução do consumo.
22.1.4. Atuar, o supervisor, os encarregados e os líderes de turma, como
facilitadores das mudanças de comportamento dos empregados da
Contratada.
22.1.5. Verificar, ao remover o pó de cortinas ou persianas, se estas não se
encontram em locais que impedem a saída do ar dos condicionadores ou
aparelhos equivalentes.
22.1.6. Realizar vistorias e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus
aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó
e nas escovas das enceradeiras, etc, verificando, entre outros, se existem
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vazamentos de vapor ou de ar nos equipamentos de limpeza, o estado
dos sistemas de proteção elétrica e as condições de segurança de
extensões elétricas utilizadas.
22.1.7. Colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do
programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para
coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas,
disponibilizados pela Contratante.
22.1.8. No que diz respeito à utilização de saneantes domissanitários, a
Contratada deverá:
22.1.8.1.
Utilizar produtos biodegradáveis, salvo quando não disponível
no mercado distribuidor;
22.1.8.2.
Aplicar saneantes domissanitários somente quando as
substâncias tensoativas aniônicas utilizadas em sua composição
forem biodegradáveis, conforme disposições da Portaria n.º 874,
de 5/11/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre
Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos
Saneantes Domissanitários e, em face da necessidade de preservar
a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância
fundamental para a saúde, e da necessidade de evitar que a flora
e fauna sejam afetadas negativamente por substâncias sintéticas;
22.1.8.3.
Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários.
22.1.8.4.
Observar rigorosamente, quando da aplicação ou
manipulação de detergentes e seus congêneres, o atendimento as
prescrições da Lei n.º 6.360, de 23/9/1976, do Decreto 8.077, de
14/8/2013 e as prescrições da Resolução Normativa n.º 1, de
25/10/1978, cujos itens de controle e fiscalização por parte das
autoridades sanitárias e da Contratante são os anexos da referida
resolução.
22.1.8.5.
Não utilizar na manipulação, sob nenhuma hipótese, os
corantes relacionados no Anexo I da Portaria n.º 9, de 10/4/1987,
em face de que a relação risco/benefício pertinente aos corantes
relacionados no Anexo I ser francamente desfavorável a sua
utilização em produtos de uso rotineiro por seres humanos;
22.1.8.6.
Não utilizar, na prestação dos serviços, conforme Resolução
ANVISA RE n.º 913, de 25 de junho de 2001, os saneantes
domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5.º da Resolução 336,
de 30/7/1999;
22.1.8.7.
Proibir a aplicação de saneantes domissanitários fortemente
alcalinos apresentados sob a forma de líquido premido (aerossol),
ou líquido para pulverização, tais como produtos para limpeza de
fornos e desincrustação de gorduras, conforme Portaria DISAD –
Divisão Nacional de Vigilância Sanitária n.º 8, de 10/4/1987.
22.1.8.8.
Proibir a aplicação de saneantes domissanitários que
apresentem associação de inseticidas a ceras para assoalhos,
impermeabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza, nos
termos da Resolução Normativa CNS n.º 1, de 4/4/1979.
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22.1.8.9.
Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e
objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA.
22.1.9. Observar a Resolução RDC n.º 46, de20/2/2002 que aprova o
Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em todas as
graduações e álcool etílico anidro, quanto da aplicação de álcool.
22.1.10. Proibir a aplicação de produtos que contenham o Benzeno, em sua
composição, conforme Resolução – RDC n.º 252, de 16/9/2003, em face
da necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a
exposição da população face aos riscos de câncer.
22.1.11. Observar, no que diz respeito à poluição sonora, se os seus
equipamentos de limpeza necessitam de Selo Ruído ou documento
equivalente que indique o nível de potência sonora, medido em
decibel Db(A), conforme Resolução CONAMA n.º 20, de 7/12/1994,
em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental,
afetando particularmente a audição e a utilização de tecnologias
adequadas e conhecidas que permitam atender às necessidades de
redução de níveis de ruído.
22.1.12. Utilizar sacos plásticos biodegradáveis para compostáveis.
23. DA REPACTUAÇÃO
23.1. A repactuação será realizada nos termos da Instrução Normativa nº 05/2017 –
SEGES/MPDG e suas alterações;
24. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO
24.1. A participação de consórcios não será admitida, uma vez que os serviços em tela
são amplamente comercializados por diversas empresas no mercado. Tal
permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio
caráter competitivo da disputa pelo menor preço.
24.2. Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma
licitação e a um respectivo contrato, o que não garantiria maior celeridade e
eficiência às várias etapas procedimentais relativas à licitação, a formalização e
acompanhamento da execução do serviço, ao controle dos atos processuais, com
reflexos na economia processual e financeira. E, ainda, não atenderia ao princípio
da eficiência no sentido de preservar a elevada necessidade de manter a
qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços.
24.3. Luiz Rigolin ressalta que “... a subcontratação deve revelar−se, em princípio e
antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para a Administração
contratante e o particular contratado, ou no mínimo indiferente para a
Administração com relação à contratação mesma, ou seja 'não pior' para o Poder
Público que aquela contratação originária.”
24.4. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União − TCU, uma vez
admitida a subcontratação, esta somente pode alcançar parte do objeto
contratado. Inclusive, esse Tribunal proferiu julgamento no sentido de que a
subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e
justifica a apenação do agente que a autorizou. Deste modo, entende−se que não
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há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa
para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, o que contraria veemente os
julgados do TCU, deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.
25. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
26. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
26.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores
especialmente designados para esse fim, nos termos do artigo 67, da Lei Federal
nº 8.666/93.
26.2. A Comissão Executora do contrato manterá registros de todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou irregularidades observadas.
26.3. As providências que ultrapassem a competência da Comissão Executora serão
determinadas pelos seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.
26.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de
ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução
processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de
contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação,
alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções,
extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das
cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
26.5. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução
do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa,
setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:
a) Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário,
bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento
da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração,
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato,
dentre outros;
b) Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão
compativeis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados
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no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo
ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;
c) Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos
de inadimplemento;
d) Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos
aspectos técnicos e/ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de
um mesmo órgão ou entidade;
e) Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução
contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir
os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os
procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.
26.6. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá
designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.
26.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
26.8. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios
estatisticos, levando−se em consideração falhas que impactem o contrato como
um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma
vantagem a um determinado empregado.
26.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir−se−á,
dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais
ou cópias), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT):
26.9.1. No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá
apresentar a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela Contratada; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão
os serviços; e
d) Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
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26.9.2. Entrega até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos
serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes
documentos, quando não for possível a verificação da regularidade
destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
26.9.3. Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes
documentos:
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 a 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 (vale−transporte,
vale−alimentação, 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) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;
f) Documentos comprobatórios da realização do pagamento de vale−transporte
e vale−alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de
execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização;
g) Documentos referentes a afastamentos;
h) Cópias de recibos de férias assinados.
26.9.4. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, 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;
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;
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
26.9.5. A Contratante deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d”
acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos,
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
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26.9.6. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis
de Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da
legislação que rege as respectivas organizações.
26.9.7. Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os
documentos elencados no subitem 26.9.1 deverão ser apresentados.
26.9.8. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à
Receita Federal do Brasil (RFB).
26.9.9. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição
para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao
Ministério do Trabalho.
26.9.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção
das condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
26.9.11. A Contratante poderá conceder 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
de correção.
26.9.12. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa
observará, ainda, as seguintes diretrizes:
26.9.12.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de
serviços é iniciada):
a) Será elaborada planilha−resumo de todo o contrato administrativo,
com informações sobre todos os empregados terceirizados que
prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número
de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais,
gratificações, beneficios recebidos, sua especificação e quantidade
(vale−transporte, vale−alimentação), horário de trabalho, férias,
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão
conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas
inseridas coincidem com as informações fornecidas pela Contratada
e pelo empregado;
c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto
no contrato administrativo;
d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato
administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT);
e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na
CCT para a Contratada;
f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de
periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a
fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
26.9.12.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de
11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes
sobre a prestação do serviço;
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b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de
Débito (CND) relativa à regularidade perante a Fazenda Estadual,
Certidão Negativa de Débito (CND) relativa à regularidade perante a
Fazenda Municipal, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos não estejam regularizados no SICAF;
d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa
mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66−A da Lei
nº 8.666, de 1993;
e) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa
mantém reserva de cargos para pessoa presas, em cumprimento de
pena em regime semiaberto ou aberto, ou egressas do sistema
prisional, conforme disposto no § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e segundo os pressupostos advindos do Decreto nº
9.450/2018 de 25 de Julho de 2018;
f) Poderão ser exigidos outros documentos pertinentes à fiscalização
mensal, se verificada a necessidade pela Contratante.
26.9.12.3. Fiscalização diária:
a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos
terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao
preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou
cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto;
b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a
negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada,
uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada.
c) Poderão ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados
terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se
estão cumprindo a jornada de trabalho.
26.9.13. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada
observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos
empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e
observa a data−base da categoria prevista na CCT, concedendo os
reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.
26.9.14. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação
do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da
contratada.
26.9.15. A Contratante poderá solicitar, por amostragem, aos empregados,
seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições
previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes.
26.9.16. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a
execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de
Resultados (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da
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qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:
a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar
com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá−los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada; ou
c) Deixar de pagar salários e outros beneficios nos prazos
estabelecidos em lei.
26.9.17. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;
26.9.18. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
26.9.19. A fiscalização poderá adotar o pagamento pelo Fato Gerador,
conforme regulamentado na IN SEGES/MPDG nº 05/2017.
26.9.20. Nos casos em que não houver expediente, em decorrência de ponto
facultativo definido pela Contratante, compreendido em dias úteis, não
implicará, necessariamente, interrupção dos serviços. A Contratante
realizará um levantamento de quais os serviços terceirizados serão
necessários para apoio das áreas, podendo, caso o órgão entenda viável,
haver a redução ou suspensão na prestação dos serviços. O gestor/fiscal
do contrato comunicará a Contratada, a qual deverá tomar providências
no sentido de instruir seus funcionários quanto à prestação dos serviços
nesses dias;
26.9.21. A Contratante poderá optar pela redução/suspensão dos serviços
prestados pela Contratada, desde que observado o desconto do auxílio
alimentação e transporte quando o empregado alocado não labora em
dias de ponto facultativo ou de recesso, sem prejuízo da sua
remuneração;
26.9.22. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
26.9.23. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada
materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada;
26.9.24. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do
serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador;
26.9.25. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da
prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
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26.9.26. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal,
desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços;
26.9.27. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do
serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando−se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
26.9.28. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços
poderá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso;
26.9.29. O representante da Contratante deverá promover o registro das
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993.
26.9.30. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e
responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o
descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não
manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório, neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante,
conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;
26.9.31. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situação seja regularizada.
26.9.31.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada
no prazo de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato.
26.9.31.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser
notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das
verbas mencionadas.
26.9.31.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregaticio ou
implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer
obrigações dele decorrentes entre a contratante e os
empregados da contratada.
26.9.32. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a
comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações
trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à
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mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas
rescisórias.
26.9.33. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com
o art. 70, da Lei nº 8.666, de 1993;
26.9.34. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser
realizada com base nos critérios previstos neste Termo.
26.9.35. A designação dos fiscais e do gestor do contrato dar−se−á mediante
Ordem de Serviço ou ato normativo equivalente da administração da
órgão/entidade contratante, juntado nos autos após a celebração do
ajuste.
26.9.36. A execução do objeto somente será considerada concluída quando a
Contratada comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas
referente à mão de obra utilizada.
27. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
27.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
27.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalização.
27.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.
27.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a
efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.
27.2.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
27.2.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter registro, análise e conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
27.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
será realizado pelo gestor do contrato.
27.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação
apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correções.
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27.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação
apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
28.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela
recusa injustificada em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato,
garantida a prévia defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções
previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis,
de acordo com os percentuais descritos a seguir:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada.
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nas alíneas "a" e "b" deste subitem.
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega.
28.2. A Contratada poderá ser aplicada suspensão temporária para participar de
licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12
(doze) meses;
28.3. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de
má−fé. A declaração de inidoneidade terá efeito 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 Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior;
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28.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas diretamente à conta corrente da
Contratante, no prazo de quinze dias corridos, contados da publicação do ato
de punição. Não ocorrendo o pagamento, a Contratante promoverá, mediante
prévio procedimento administrativo, desconto nos pagamentos eventualmente
devidos à Contratada, ou da garantia oferecida. Fica ressalvado o direito da
Contratante de exigir o valor judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art.
86, da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser necessário;
28.5. Em qualquer caso, a Contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação;
28.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela Contratada deverá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções;
28.7. As penalidades previstas neste termo de referência são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do
Consumidor − Lei nº 8.078/90.
29. DOS RECURSOS
29.1. Qualquer recurso ou contestação somente poderá ser manifestado por intermédio
do representante legal da Contratada ou por procurador legalmente habilitado,
obedecendo as regras da Lei nº 8.666/93.
29.2. Na contagem dos prazos será excluído o dia de começo e incluído o dia do final,
prorrogando−os automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, quando
recair em data em que não haja expediente nas repartições públicas.
30. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
30.1. Os licitantes deverão apresentar proposta, em língua portuguesa, com valor
unitário mensal e total anual de cada item, em moeda nacional do Brasil para cada
item cotado;
30.2. Os licitantes deverão na formulação de sua Proposta, especificar, com valores
unitários e mensais, a composição dos preços dos uniformes, equipamentos,
materiais e veículos, cuja soma não poderá ultrapassar o valor máximo para estes
itens fixados nas planilhas de custos;
30.3. Os licitantes deverão apresentar declaração expressa informando e observando o
regime de tributação (Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples) ao qual está
submetida, inclusive no tocante à incidências das alíquotas de ISS, PIS e COFINS
sobre seu faturamento, consoante as Leis nºs 10.637/2002 e 10.883/2003;
30.4. Apresentar comprovação do índice do Fator Acidentário de Prevenção − FAP com
a apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê−lo, devendo este ser
anexo à proposta comercial.
30.5. As entidades preferenciais, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), poderão participar do certame, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, art. 18§ 5−C, entretanto, a optante pelo Simples Nacional, que,
porventura venha a ser Contratada, não poderá se beneficiar da condição de
optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na
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forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do
Simples Nacional, a alteração do regime de tributação não poderá ser fundamento
de eventual reequilíbrio econômico−financeiro. Neste caso, considerando que o
valor a ser adjudicado leva automaticamente ao desenquadramento da empresa
do Regime do Simples Nacional, esta deverá comprovar que o valor proposto na
licitação é suficiente para suportar o novo regime tributário a ser escolhido (Lucro
Real ou Presumido), de forma a arcar com os custos inerentes à alteração desse
regime tributário, bem como observar adequadamente o respeito aos direitos
trabalhistas e previdenciários dos terceirizados, nos termos do Item III da Decisão
nº 5.277/2016 – TCDF.
30.6. Nos termos do Item III, da Decisão nº 5.277/2016 − TCDF, bem como Da Decisão
nº 544/2010 − TCDF, a parcela referente ao Imposto de Renda sobre Pessoa
Jurídica (IRPJ) deve estar contemplada na rubrica Lucro Bruto.
30.7. Nos casos das empresas adeptas ao Lucro Presumido, tendo em vista que nesse
regime a base de cálculo de incidência do IRPJ é fixada em lei (Receita
Bruta/Faturamento), essas deverão assegurar que o valor atribuído ao Lucro Bruto
seja suficiente para arcar, no mínimo, com as despesas desse tributo, nos termos
do Item III, da Decisão nº 5277/2016 − TCDF.
30.8. A proponente deverá especificar, com valores unitários e totais, a composição dos
preços dos uniformes, equipamentos e materiais, sem ultrapassar o valor máximo
constante neste Termo de Referência;
30.9. As Planilhas de Custos e Formação de Preços deverão apresentar todas as rubricas
contidas nas planilhas de cada posto, ou seja, em estreita conformidade com o
modelo constante no item 30, deste Termo, não sendo permitida supressão ou
inclusão injustificada de rubricas.
30.10. Os percentuais e ou valores monetários das rubricas, submódulos e módulos da
Planilha de Custos e Formação de Preços são considerados Valores Máximos a
serem observados pelas empresas proponentes na elaboração de suas propostas
comerciais.
30.11. Os percentuais e ou valores monetários das rubricas integrantes dos submódulos
e módulos da Planilha de Custos e Formação de Preços poderão variar para Baixo
dos Valores Máximos estabelecidos pela Administração, desde que haja previsão
legal para tais variações. As referidas variações poderão ocorrer em decorrência
da estratégia comercial adotada pela empresa competidora, bem como as
características da composição de sua força de trabalho.
30.12. Com relação ao item acima referenciado, a Administração se reserva no direito
de exigir que a empresa competidora honre com todos os percentuais e ou
valores monetários, que variem para baixo do Valor Máximo, ofertados durante
o processo competitivo, na fase de execução contratual.
31. DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
31.1. Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garantia
do cumprimento das obrigações trabalhistas, será criada conta vinculada
específica, para provisionamento de valores relativos ao pagamento das férias,
13˚ salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do
contrato, em consonância com o disposto no Art. 18−I, c/c a prescrição constante do
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ANEXO XII CONTA DEPÓSITO VINCULADA — BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO,
ambos da Instrução Normava SLTI/MPOG nº 05/2017, os quais somente serão
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes
condições:
31.1.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13º salários, quando
devidos;
31.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos
gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
31.1.3. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º salários proporcionais,
férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida
sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;
31.1.4. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;
31.1.5. O saldo restante, com a execução completa do contrato após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos aos serviços contratado.
31.2. As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este
subitem, poderão ser destacadas do valor mensal do contrato e
depositados na citada conta vinculada, aberta em nome da Contratada,
junto à instuição bancária oficial e bloqueada para movimentação.
31.3. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente ao
percentual sobre a remuneração mensal, deverá ser integralmente
depositado durante a primeira vigência do contrato;
31.4. A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização da
SEMED, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
31.5. A Contratada poderá solicitar a autorização à SEMED para utilizar os valores da
conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados ocorridas durante a vigência do contrato;
31.6. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a
vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar à SEMED os
documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento.
31.7. A SEMED expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização
trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação,
dirigida à instituição financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da
empresa;
31.8. A Contratada deverá apresentar á SEMED, no prazo máximo de 03 (três) dias
corridos, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas
para a quitação das obrigações trabalhistas;
31.9. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da
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categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos
serviços contratados;
31.10. A SEMED, fundamentada na Seção IV, nos Arts. 64 ao 66, da Instrução
Normativa Nº 05/2017, poderá providenciar a retenção da Garantia e de
Créditos da Contratada.
32. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
32.1. O prazo previsto para vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da
data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da lei
de regência, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados, de forma
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
a) Quando os serviços forem prestados regularmente;
b) Se a CONTRATADA não tiver sofrido qualquer sansão de natureza

pecuniária;
c) Se a Administração ainda tiver interesse na realização dos serviços;
d) Se o valor do contrato permanecer economicamente vantajoso para a

Administração; e
e) Se a CONTRATADA concordar expressamente com a prorrogação.

32.2. O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for
igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova
licitação;
32.3. A estimativa de que trata o item anterior poderá ser formulada tomando como
parâmetro pesquisa em sistema de registro de preços, preços fixados por órgão
oficial competente ou, ainda, preços correntes de mercado, obtido mediante
consulta junto a, pelo ao menos 3 (três) fornecedores ou prestadores de serviços,
de preferência que trabalhem com órgãos públicos, não podendo ser computados
preços exorbitantes ou inexequíveis;
32.4. Após o recebimento da autorização formal da CONTRATANTE, para início dos
serviços, a CONTRATADA deverá alocar imediatamente a mão de obra nos
respectivos locais e nos horários a serem fixados pela SEMED, informando, em
tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que o impossibilite de assumir os
serviços contratados.
33. DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS E A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA
33.1. Estima-se, tomando como parâmetro pesquisa de preços correntes de mercado,
obtidos mediante consulta junto a 3 (três) fornecedores, vide documentação
anexa, o custo anual com a presente contratação é no valor de R$ 39.448.457,52
(Trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), despesa esta que correrá à
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conta da dotação orçamentária descrita no Pedido de Realização de Despesa –
PRD.
34. DAS PLANILHAS DE CUSTO E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS
34.1. As empresas licitantes deverão apresentar, em planilha de consolidação de preços,
o valor da remuneração mensal para cada uma das categorias de trabalhadores
descritas no presente Termo de Referência, que servirão para demonstrar
possíveis variações de custos e insumos no curso da execução do contrato e
deverão ser utilizadas com base em eventuais repactuações ou revisões de preços,
conforme especificação e quantitativo descrito nas tabelas abaixo:
34.2. No preço proposto, deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis
sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transportes,
alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à
sua composição. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições
estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos
das respectivas categorias e o vale-transporte deverá ser concedido pela
CONTRATADA aos empregados de acordo com o Decreto nº 95.247, de 17 de
novembro de 1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário.
34.3. Outrossim, a CONTRATADA, que se encontra obrigada a fornecer, sem ônus para a
CONTRATANTE, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários
à boa prestação do objeto do presente instrumento, deverá observar que:
I. As relações de materiais/equipamentos são apenas referenciais, sendo recomendado

que a licitante proceda à vistoria in loco nas instalações da CONTRATANTE, para
confirmar os tipos de materiais e, se for o caso, os quantitativos;
II. Em hipótese alguma poderá faltar qualquer item de material ou equipamento para
a execução dos serviços;
III. A licitante deverá prever as despesas referentes com o aluguel de andaimes e
material similar para limpeza dos vidros externos, materiais para a limpeza das
caixas d’águas e outras necessárias à execução dos serviços;
IV. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, contendo marca de
conformidade de qualidade (INMETRO ou similar), devendo o fiscal do contrato
rejeitar os materiais/equipamentos que não atendam às necessidades;
V. Para realização dos serviços de limpeza de esquadrias, assim como os de limpeza de
caixa d’água, a licitante deverá disponibilizar os profissionais e os materiais na
época da prestação dos serviços, devendo tal custo estar contemplado nas planilhas
das categorias;
VI. Será admitida a contratação não permanente do profissional, inclusive mão-deobra subcontratada, somente no caso do responsável pela limpeza de vidro e
pela limpeza das caixas d´águas;
VII. Quando da reposição de materiais, tais como rodos, vassouras, escovas e etc.,
deverão esses receber o aceite do fiscal do contrato, bem como os materiais
inservíveis deverão ser entregues ao fiscal do contrato.
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34.4. A CONTRATADA, deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los,
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
34.5. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívocos afeto à fixação dos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor
provido com o quantitativo de vale-transporte.
34.6. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será
revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de
negociação para a eventual prorrogação contratual.
35. DAS CONDIÇÕES E DOS PRAZOS DE PAGAMENTOS
35.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia
útil, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada
à SEMED até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço a
fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.
35.2. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, em
observância às disposições do Item 2.1, do Anexo VIII – B da IN nº 05/2017, as
informações e/ou os documentos listados abaixo:
I.

Comprovante de pagamento dos salários, referentes ao mês
anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou
contracheque e/ou outros documentos equivalentes, com as
respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, atestado o recebimento dos valores;

II.

Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária
(INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, conforme dispõe o artigo 195, parágrafo 3º da
Constituição Federal , sob pena de rescisão contratual, observada a
obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a
que se referem os recolhimentos;

III.

Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos
empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o
que não serão liberados os pagamentos das respectivas faturas;

IV.

Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados
alocados na execução dos serviços contratados;

V.

Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento
do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, na forma da Lei;
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VI.

Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela
legislação dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados, tais como RAIS e a CAGED;

VII.

Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva,
acordo coletivo ou sentença normativa em dissidio coletivo de
trabalho; e

VIII.

Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação
aos empregados vinculados ao contrato.

35.3. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos acima
caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a
aplicação das penalidades previstas no presente Termo de Referência.
35.4. Com base na Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garantia
do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE depositará,
mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o
pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores
envolvidos na execução do contrato, em consonância com o disposto no inciso III
do Anexo I da IN nº 05/2017, os quais somente serão liberados para o pagamento
direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:
I.
II.
III.

IV.
V.

Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13º salários,
quando devidos;
Parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º salários
proporcionais, férias proporcionais e a indenização compensatória
porventura devida sobre FGTS, quando da demissão de empregado
vinculado ao contrato;
Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e
O saldo restante, com a execução completa do contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de tosos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.

35.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao
FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
35.6. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis,
nas hipóteses em que a CONTRATADA:
I.
Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com
a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

67

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

II.

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

36. DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
36.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano, interstício este que será contado, para
a primeira repactuação a partir da data do orçamento a que a proposta se referir,
considerada esta como a data do acordo, convenção, dissidio coletivo de trabalho
ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.
36.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com data-base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quantos forem os
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na
contratação, e a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da
categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão de obra da
contratação.
36.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a parir da
data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação.
36.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito a
repactuação, da data da homologação 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 preclusão de seu direito de repactuar (Acordão nº 1.828/2008 –
TCU/Plenário). 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.
36.5. 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. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva.
36.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA.
36.7. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
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37. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
37.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;
37.2. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou
solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da Contratada;
37.3. Caso ocorra pedido de reequilíbrio econômico−financeiro, provocado pelo
fornecedor, devidamente fundamentado, o mesmo é obrigado a atender as
Autorizações e empenhos expedidos, sob pena de inadimplemento contratual;
37.4. Para participar da licitação, a empresa deverá comprovar, por meio de declaração,
que vistoriou os locais, objeto da licitação, ou declaração de que se abstém da
visita técnica, conforme descrito no item 19, deste Termo;
37.5. Durante a vigência do contrato, se vier a ser constatada, na forma da legislação, a
existência de algum posto de serviço insalubre, os seus custos relativos ao
pagamento do adicional deverão ser objeto de reequilíbrio econômico−financeiro
do contrato suportado pela Contratante;
37.6. As licitantes deverão apresentar a composição do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), na planilha de formação de preços, utilizando os percentuais
correspondentes ao seu regime de tributação, na forma da legislação vigente;
37.7. Para a apuração da Bonificação e Despesas Indiretas − BDI, a licitante deverá
preencher a planilha abaixo, respeitando a sua respectiva carga tributária:

37.8.

DESCRIÇÃO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
A
TAXA DE LUCRO BRUTO
B
TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO
C
ISS
COFINS
PIS
TOTAL DO BDI
O BDI deve ser calculado com a seguinte fórmula:

%

-

37.8.1. Onde:
a) A= Despesas Administrativas ou Custos Indiretos;
b) B= Taxa do Lucro Bruto; e
c) C= Taxa dos Tributos sobre o Faturamento.
37.9. O percentual do BDI deverá incidir sobre os custos diretos dos serviços (mão de
obra + encargos + insumos).
37.10. A Contratada deverá comprovar por ocasião da cobrança os serviços executados
e devidamente atestados pelo Executor Local do Contrato;
37.11. As situações não previstas neste Termo de Referência serão regidas pela Lei
Federal no 8.666/93;
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37.12. A empresa é responsável pela fiel execução dos serviços compreendidos na
presente especificação, assim como outros que durante a execução do contrato
poderão advir, os quais serão adaptados de acordo com a necessidade da
Administração e oficializados à empresa, independente de termo aditivo;
37.13. Toda orientação formal relativa aos serviços proveniente do Contratante passará
a fazer parte do Contrato e deverá ser fielmente acatada pela Contratada;
37.14. A Contratada deve estar ciente que Administração poderá, em virtude do
princípio da oportunidade e conveniência, remanejar os postos de serviços para
qualquer área de São Luís/MA;
37.15. Havendo descumprimento das obrigações sociais, trabalhistas ou previdenciária
por parte da contratada, a Administração Pública poderá suspender de imediato
o repasse das parcelas mensais do valor global do contrato;
37.16. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto desta
contratação será o de São Luís/MA.

__________________________________
ANDRÉ NILTON NUNES DA CUNHA
Superintendente da Área de Administração
Aprovado com base na Lei nº 8.666/93
(Licitações e Contratos Administrativos).
Aprovado em: 10 de abril de 2019. São
Luís/MA.

__________________________________
RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA
Secretário Municipal de Educação
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ANEXOS DO EDITAL
ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

PROD

M²

MÉDIA VALOR
UNITÁRIO

MÉDIA VALOR
MENSAL

1200

45000

R$ 4,24

R$ 190.950,00

Pisos Frios

1200

306931,07

R$ 4,24

R$ 1.302.410,83

Almoxarifado

2500

3000

R$ 2,03

R$ 6.110,00

1500

206970

R$ 3,39

R$ 702.318,20

300

25883,26

R$ 16,98

R$ 439.497,75

2700

53635,17

R$ 1,88

R$ 101.191,68

9000

18000

R$ 0,56

R$ 10.140,00

2700

82032,17

R$ 1,88

R$ 154.767,35

2700

49219,30

R$ 1,88

R$ 92.860,41

2700

32812,87

R$ 1,88

R$ 61.906,94

100000

164064,33

R$ 0,05

R$ 8.203,21

160

6927,77

R$ 2,70

R$ 18.704,97

380

69269,39

R$ 1,13

R$ 78.736,20

380

69269,39

R$ 1,13

R$ 78.736,20

160

157068

R$ 0,26

R$ 40.837,68

ÁREAS

LOCAIS

Pisos Acarpetados

ÁREAS
INTERNAS

Áreas com espaços livres (saguão,
hall, salão)
Banheiros
Pisos pavimentados
Adjacentes/Contíguos as edificações
Varrição de Passeios e Arruamentos
Pátios e Áreas Verdes com Alta
Frequência
Pátios e Áreas Verdes com Média
Frequência
Pátios e Áreas Verdes com Baixa
Frequência
Coleta de Detritos em Pátios e Áreas
Verdes com Frequência Diária

ÁREAS
EXTERNAS

Face Externa com Exposição a
Situação de Risco
Face Externa sem Exposição a
Situação de Risco

Esquadrias
Externas

Face Interna
Fachadas
Envidraçadas

Fachadas Envidraçadas

MÉDIA DO VALOR MENSAL
R$ 3.287.371,46
MÉDIA DO VALOR ANUAL
R$ 39.448.457,52

OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DE ACORDO
COM A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS, OBEDECENDO AS
EXIGÊNCIAS DA IN nº 05/2017 – SEGES/MPDG;
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XX/2016, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014OU COOPERATIVA
NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no
CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA,
para fins do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2017, 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 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei Complementar 147/2014.
________________________, __ de _______ de 2019
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes
e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

E

ATENDIMENTO

ÀS

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2019

______________________________________________
(Representante legal)

______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

74

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.

Local, _____de___________ de2019

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação
do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto
a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. _______/2019.
CONTRATO N° _____ /2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, COM
FORNECIMENTO
DE
MÃO-DE-OBRA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À
EXECUÇÃO
DOS
TRABALHOS
NAS
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO – SEMED,
INCUINDO TODAS AS UNIDADES DE ENSINO E
TODOS OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
JURISDICIONADOS PELO INDIGITADO ÓRGÃO,
SEJAM ELES PRÓPRIOS OU NÃO, TUDO
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, O MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, sede na
Avenida Marechal Castelo Branco, quadra 14, lote 14, nº 250. Ed. Trade Center – São
Francisco – 65.076-090, nesta Capital, neste ato representado por Raimundo Moacir
Mendes Feitosa, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 022.367.023-53, residente nesta
cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e, de outro lado a empresa
____________________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ

sob

o

nº.

________________,

neste

ato

representada

por

_________________________, CPF nº. ____________________, doravante denominado
de CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO, cuja lavratura foi
regularmente autorizada em despacho do Secretário Municipal de Educação, submetendo
as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado
definitivamente o que a seguir declaram:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
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O objeto do presente Termo é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de limpeza, conservação e higienização diária, com o fornecimento de mão-deobra, materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos nas dependências da
Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA – SEMED, incluindo-se todas as Unidades
de Ensino e todos os prédios administrativos jurisdicionados pelo indigitado órgão, sejam
eles próprios ou não, tudo conforme as especificações e as condições constantes deste
Contrato.
Parágrafo primeiro: A prestação dos serviços ocorrerá no Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, localizado no endereços constantes no anexos VII, VIII e IX, deste
Contrato;
Parágrafo segundo: As metragens serão descriminadas no campo abaixo:
Áreas Internas

Fachadas
Envidraçadas
Pisos
Pavimentados Face Externa com Fachadas
adjacentes/contíguos
as Exposição a Situação Envidraçadas
edificações 53635,17 m²
de Risco 6927,77 m²
157068 m²
Áreas Externas

Pisos
Acarpetados
45000,00 m²
Pisos Frios e
Áreas
com
espaços
livres Varrição de Passeios e
(saguão,
hall, Arruamentos 18.000,00 m²
salão
e
etc)
306931,07 m²
Pátios e Áreas Verdes com Alta
Laboratórios 0 m²
Frequência 82032,17 m²
Pátios e Áreas Verdes com
Almoxarifado
Média Frequência 49219,30
3000,00 m²
m²
Almoxarifado 0 Pátios e Áreas Verdes com
m²
Baixa Frequência 32812,87 m²
Coleta de Detritos em Pátios e
Banheiros
Áreas Verdes com Frequência
25883,26 m²
Diária 164064,33 m²

Esquadrias Externas

Face Externa sem
Exposição a Situação
de Risco 69269,39 m²

Face Interna 69269,39

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade, em
conformidade com o art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de
critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública direta,
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os
requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares, bem
como as disposições estabelecidas na cláusula décima sexta, deste Termo.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Os serviços referentes à limpeza, conservação e asseio predial serão executados nas
dependências dos prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação e nas
Escolas da Rede Municipal de Ensino, nos locais e condições descriminados no Anexo VII,
VIII e IX, deste Contrato.
Parágrafo primeiro: Os locais listados no Anexo VII, VIII e IX poderão sofrer alterações
quanto a sua localização, acréscimos ou supressões, respeitados os quantitativos do objeto
contratado, dentro dos limites dos locais citados.
Parágrafo segundo: Ficam adotados os índices de produtividade mínimos abaixo, por
servente, tendo como referência jornada de 8 (oito) horas diárias e observadas a
periodicidade mínima prevista neste Termo e demais anexos.
Parágrafo terceiro: A produtividade máxima adotada para as Áreas Internas Conforme IN
05/2017 - MPOG são:
Produtividade
M²
1200

Medidas
M²
45000,00

1500

306931,07

450

0

Almoxarifado

2500

3000,00

Prédios Administrativos

1800

0

300

25883,26

2700

53635,17

9000
2700

18000,00
82032,17

2700

49219,30

2700

32812,87

100.000

164064,33

160

6927,77

380

69269,39

380

69269,39

160

157068

Ambiente

Tipo

Áreas Internas

Pisos Acarpetados
Pisos Frios e Áreas com espaços livres
(saguão, hall, salão, etc)
Bibliotecas

Banheiros
Pisos Pavimentados adjacentes/contíguos
as edificações
Varrição de Passeios e Arruamentos
Pátios e Áreas Verdes com Alta Frequência
Áreas Externas Pátios e Áreas Verdes com Média
Frequência
Pátios e Áreas Verdes com Baixa Frequência
Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes
com Frequência Diária
Face Externa com Exposição a Situação de
Risco
Esquadrias
Face Externa sem Exposição a Situação de
Externas
Risco
Face Interna
Fachadas
Fachadas Envidraçadas
Envidraçadas

Parágrafo quarto: Para a estimativa das produtividades para as diversas áreas que
constituem a SEMED, levaram-se em consideração as demandas das necessidades diárias e
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as peculiaridades dos serviços, em observância às particularidades dos ambientes a serem
conservados;
Parágrafo quinto: Para cada tipo de área, a Contratada identificará a quantidade de
profissionais que desenvolverão os serviços, através da apresentação de um Plano de
Atividades, que será avaliado e sancionado pela Contratante.
Subparagáfo quinto: A produtividade por metro quadrado registrada para as áreas é
a máxima permitida por profissional conforme IN 05/2017 – MPOG.
Parágrafo sexto: Para a prestação dos serviços a Contratada utilizará, sob sua inteira
responsabilidade e de acordo com as normas que regem a atividade, mão de obra
devidamente treinada e qualificada;
Parágrafo sétimo: Durante a realização das atividades, caso a Contratada verifique a
incidência de insalubridade em alguma delas, deverá solicitar, através de documentação
comprobatória, a sua verificação também por parte da Contratante, que emitirá parecer
técnico através de seu departamento de Segurança do Trabalho;
Parágrafo oitavo: Os serviços deverão ser executados pela Contratada conforme as
especificações, detalhamentos e frequência apresentados nas Especificações Técnicas dos
Serviços (Anexo X), podendo vir a serem acrescentadas atribuições ou alteradas as
frequências mediante novas necessidades que estejam relacionadas a serviços de limpeza e
manutenção;
Parágrafo nono: O horário de funcionamento da SEMED é das 08:00 às 18:00, logo os
serviços poderão ser distribuídos nesta faixa de horários a depender da necessidade da
SEMED;
Parágrafo décimo: Durante os períodos de férias e recessos escolares nos meses de julho,
dezembro e janeiro, será diminuído o fluxo de serviços de acordo com as necessidades do
SEMED, com a redução proporcional do valor a ser remunerado à empresa contratada de
acordo com os valores por M² pactuados;
Parágrafo décimo primeiro: Em caso de mudança de sede do órgão, a frequência de
atividades poderá ser alterada, por meio de planilha especifica de maneira que os valores
totais não extrapolem o valor licitado.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados pela Contratada conforme as especificações em Anexo
X, deste Contrato, podendo vir a serem acrescentadas atribuições ou alteradas as
frequências mediante novas necessidades que estejam relacionadas a serviços de limpeza e
manutenção.
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO, DOS HORÁRIOS E DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
Os serviços correspondentes à limpeza, conservação e higienização nas dependências da
Secretaria Municipal de Educação do Município, incluindo aí todas as unidades de ensino e
todos os prédios administrativos, sejam eles próprios ou não, deverão ser executados em
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

80

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

jornada(s) de 44 (quarenta e quatro) horas, de segunda a sexta-feira, no intervalo entre 8
(oito) e 18 (dezoito) horas, ressalvada, independentemente de tempo aditivo, expressa
determinação em sentido contrário emitida pela CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá apresentar à SEMED, antes do início da
execução dos serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo
individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e regule a
compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados (Súmula nº 85 do
Tribunal Superior do Trabalho).
Parágrafo segundo: As atribuições dos serventes ficam assim especificadas:
XI. Efetuar a limpeza, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e
equipamentos utilizados;
XII. Abastecer os banheiros com os materiais necessários à higiene (papel higiênico,
papel toalha e sabonete), observando para que não faltem;
XIII. Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, tudo de
acordo com as normas de regência;
XIV. Apontar e comunicar os consertos necessários à conservação de bens e
instalações, providenciando, se for o caso, a sua execução, com a anuência do
fiscal do contrato;
XV. Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato,
por meio do preposto (encarregado) da empresa contratada;
XVI. Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas
de trabalho e demais pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e
atenção;
XVII. Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo,
durante o período em que estiver prestando os serviços;
XVIII. Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto
(encarregado) da empresa CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer
circunstância, irregularidades observadas nas dependências da CONTRATANTE;
XIX. Zelar pela segurança, limpeza e manutenção das instalações, mobiliários e
equipamentos;
XX. Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias ao bom
desempenho do trabalho.
Parágrafo terceiro: Compete à CONTRATADA a
conservação no patrimônio da CONTRATANTE, nos
devendo obedecer, como parâmetro mínimo,
constantes no ANEXO VIII deste instrumento –
LIMPEZA;

execução dos serviços de limpeza e
locais indicados no Anexo VII, VIII e IX,
as especificações e periodicidades
PLANO BÁSICO DE CONSERVAÇÃO E

Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá fornecer todo o material de consumo, máquinas
e equipamentos necessários para o bom cumprimento do objeto do presente instrumento,
bem como atentar para o emprego correto dos mesmos;
Parágrafo quinto: A programação dos serviços será feita periodicamente e deverá ser
cumprida pela empresa, com atendimento sempre cortês.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar a mão de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e insumos necessários à execução das
atividades deste Contrato, promovendo sua substituição quando necessário.
Parágrafo primeiro: Deverá observar as produtividades máximas previstas na IN 05/2017MPDG, sabendo-se que serviços serão contratados com base na área física 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 de
quantitativos neste termo;
Parágrafo segundo: Considera-se ainda que a contratada deverá determinar o quantitativo
da mão de obra empregada, a partir do limites mínimos produtivos padronizados pela IN
05/2017 – MPDG.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme Instrumento de
Medição de Resultados (IMR), em consonância com as diretrizes da IN SEGES/MPDG nº
05/2017, para definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela
Contratada;
Parágrafo primeiro: O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados
em complemento à mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as
adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas
como penalidades ou multas.
Parágrafo segundo: O procedimento de avaliação dos serviços será realizado
periodicamente pelos fiscais do contrato, com base na Meta a Cumprir, Instrumento de
Medição, Forma de Acompanhamento e Periodicidade de cada indicador estabelecido;
Parágrafo terceiro: Serão utilizados para a avaliação 3 (três) indicadores: “Indicador 01 –
Atraso no Pagamento de Salários e Outros Beneficios”, “Indicador 02 – Falta na
Disponibilização de Materiais de Higiene (Papel Higiênico, Papel Toalha e Sabonete
Líquido)” e “Indicador 03 – Qualidade dos Serviços Prestados”.
Subparágrafo terceiro: Os Indicadores são distintos e não guardam relação entre si.
Parágrafo quarto: As Formas de Acompanhamento dos Indicadores ocorrerão da seguinte
forma:
I.
II.

Indicador 01 − Comprovante de Pagamento de Salários.
Indicadores 02 e 03 − Avaliações Mensais realizadas pelos fiscais
setoriais e registro de ocorrências (reclamações).
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Parágrafo quinto: Durante os 3 (três) primeiros meses de contrato, a título de carência
para que a Contratada efetue os ajustes necessários à correta execução dos serviços, é
facultado à Contratante aplicar o Instrumento de Medição de Resultados − Indicadores 02
e 03, podendo a aplicação iniciar em 30, 60 ou 90 dias após o início do Contrato.
Subparágrafo quinto: O Indicador 01 será avaliado a partir do início do Contrato.
Parágrafo sexto: A avaliação do Indicador 01 − Atraso no Pagamento de Salários e outros
Beneficios será efetuada da seguinte forma:
I.

II.

III.

Verificação pelo fiscal do contrato do cumprimento da obrigação
trabalhista prevista no Art. 459, §1º, do Decreto−Lei 5.452/43, dentre
outras.
Para fins de realização da avaliação, serão consideradas somente duas
opções, “cumprimento da obrigação” e “não cumprimento da
obrigação”, equivalente aos valores 1 (um) e 0 (zero), respectivamente.
As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de
tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
1,0
0,0

Percentual de Desconto
0%
5%

Parágrafo sétimo: A avaliação do Indicador 02 − Falta na Disponibilização de Materiais de
Higiene (Papel Higiênico, Papel Toalha e Sabonete Líquido) será efetuada da seguinte
forma:
I.

II.

III.

Verificação pelo fiscal a respeito da disponibilização dos materiais de
higiene, considerando registros nas avaliações mensais dos fiscais
setoriais e demais reclamações/solicitações recebidas dos usuários dos
serviços.
É vedada a utilização de papel higiênico no lugar de papel toalha,
situação que, se constatada, será considerada como não disponibilização
de material.
Para fins de realização da avaliação, serão consideradas somente duas
opções, “disponibilização de materiais de higiene” e “não
disponibilização dos materiais de higiene”, equivalente aos valores 1
(um) e 0 (zero).

Parágrafo oitavo: As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de
tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
1,0
0,0

Percentual de Desconto
0%
5%

Parágrafo nono: A avaliação do Indicador 03 − Qualidade dos Serviços Prestados será
efetuada da seguinte forma:
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I.

II.

A avaliação limita−se à atribuição, no formulário de avaliação da qualidade
dos serviços, dos conceitos de “muito bom”, “bom”, “regular” e “péssimo”,
equivalente aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e 0 (zero) para cada item
avaliado e as respectivas justificativas, se necessário.
Serão três módulos distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo
peso no computo geral, formando a pontuação final que será aplicada na faixa
de tolerância:
MÓDULO (Itens no módulo)
A (4)
B (1)
C (10)

PESO DA AVALIAÇÃO
1,5
4,0
2,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA
18,0
12,0
60,0

III.

A pontuação máxima deste Indicador será de 90 (noventa) pontos.

IV.

As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte faixa de
tolerância:
Faixa de Pontuação Obtida
81,00 a 90,00
71,00 a 80,99
61,00 a 70,99
51,00 a 60,99
41,00 a 50,99
31,00 a 40,99
Abaixo de 31,00

V.

Percentual de Desconto
0%
2%
5%
10%
15%
20%
30%

Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não atingir 31
(trinte e um) pontos, ficando a Contratada sujeita as penalidades previstas na
cláusula vigésima segunda, deste Termo.

Parágrafo décimo: O percentual de desconto constante nos 3 (três) indicadores será
aplicado sobre o valor mensal do serviço prestado de acordo com a(s) ordem(ns) de
serviço(s) emitida(s);
Parágrafo décimo primeiro: O não atendimento das metas dos Indicadores 02 e 03, por
ínfima diferença poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de
modo a não comprometer a continuidade da contratação;
Parágrafo décimo segundo: A Contratada poderá apresentar justificativa para o não
cumprimento das metas dos indicadores, que poderá ser aceita pela Contratante, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle da Contratada;
Parágrafo décimo terceiro: A critério da Contratante, a Contratada poderá ter o contrato
rescindido nas seguintes condições:
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I. Nos casos de reincidência do não cumprimento das metas dos
Indicadores 01 e 02.
II. Considerando os resultados obtidos no Indicador 03 − Qualidade dos
Serviços Prestados:
a)
Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto
de 20% (vinte por cento) ou maior por mais de 3 (três) vezes durante a
vigência do contrato ou a cada prorrogação, se houver;
b)
Faixa de pontuação obtida abaixo de 31 (trinta e um) pontos.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços de limpeza,
higienização e conservação deverão atender os seguintes requisitos:
I. Ensino fundamental completo.
Parágrafo primeiro: Os serviços serão executados em jornada(s) de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, de segunda a sábado, entre as 8h00min e às 18h00min, a ser (em)
estabelecida(s) pela Administração, por serventes qualificados e habilitados;
Parágrafo segundo: A contratada deverá apresentar à Contratante, antes do início da
execução dos serviços, e sempre que houver alteração no quadro de serventes, o acordo
individual escrito ou o acordo coletivo ou convenção coletiva que determine e regule a
compensação, das quatro horas que não serão executadas aos sábados (Súmula 85 do
TST);
Parágrafo terceiro: Deverá manter sede, filial ou escritório na cidade ou regiões
metropolitanas onde se realizarão os serviços, não ultrapassando o raio de 300 km da
SEMED, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda
da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção,
treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
Parágrafo quarto: Deverá apresentar os seguintes laudos:
I.
II.
III.
IV.
V.

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambiental;
LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;
Ficha de EPI – Equipamento de Proteção Individual.

Parágrafo quinto: Os profissionais disponibilizados a esta instituição deverão pertencer ao
Código Brasileiro de Ocupações – CBO : 5143, com a devida capacitação necessária.
CLÁUSULA NONA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO
Os atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual estão elencados abaixo:
i. O gestor do Contrato que terá a função de coordenar das atividades relacionadas à
fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação
pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual
aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;
O Fiscal Técnico que será que será responsável pelo acompanhamento com o
objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso,
aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no
ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser
auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;
O Fiscal Administrativo que fará o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
A Fiscalização pelo Público Usuário que se manifesta a partir da pesquisa de
satisfação junto ao usuários/recebedores dos serviços prestado, com o objetivo de
aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os
procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator
determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto, conforme anexo II
(IMR);
Os contatos serão realizados com a figura do preposto, representante designado pela
empresa para tratar de assuntos relacionados a execução do contrato e sanar
possíveis inconsistências ou incompatibilidades nas atividades executadas;
As comunicações serão realizadas via e-mail, carta registrada (AR), ou dependendo
da emergencialidade ou necessidade da celeridade da informação via telefone, sendo
que a contratada deverá o tratamento adequado as solicitações em todas as formas
de comunicação elencadas;
A aferição do resultado dos serviços a título de remuneração serão realizados com
base no IMR, sendo que somente após a informação dos resultados poderá ser
realizada emissão de Nota Fiscal pela contratada;
Os indicadores mínimos de qualidade de desempenho para aferição da qualidade
esperada da prestação dos serviços estão neste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados
após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades
previstas no art. 56, da Lei n˚ 8.666, de 1993.
Parágrafo primeiro: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa, nos termos da cláusula vigésima segunda.
Parágrafo segundo: O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante a
promover a rescisão deste contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme disposto nos incisos I e II, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993, sem
prejuízo de outras sanções previstas na Lei e no instrumento contratual.
Parágrafo terceiro: Caberá à Contratada escolher uma das modalidades previstas no art.
56, da Lei nº 8.666/1993:
I.
Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
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II.
III.

Seguro−garantia;
Fiança bancária.

Parágrafo quarto: Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o
depósito deverá ser feito obrigatoriamente em Banco oficial, a qual será devolvida
atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do art. 56, da Lei nº 8.666/1993;
Parágrafo quinto: Se a opção for pelo seguro−garantia:
I.
A apólice indicará a Contratante como beneficiária e deve ser emitida por
instituição autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a
operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de direção
fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial ou fiscalização especial e que não
esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela autarquia;
II. Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do
contrato equivalente, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de
eventual inadimplemento da Contratada − ocorrido durante a vigência
contratual − e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo
aviso de sinistro à instituição emitente, observados os prazos prescricionais
pertinentes;
III. A apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por
todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à Contratada.
Parágrafo sexto: Se a opção for pela fiança bancária, o instrumento de fiança deve:
I.

II.

III.

IV.

Ser emitido por instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central
do Brasil a funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação
extrajudicial ou de intervenção da autarquia;
Ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da
Contratada − ocorrido durante a vigência contratual − e para a comunicação do
inadimplemento à instituição financeira, observados os prazos prescricionais
pertinentes;
Ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento à Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações;
Ter renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos
nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo sétimo: Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá:
I. Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
II. Ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
Parágrafo oitavo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:
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I.
II.
III.
IV.

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução deste contrato;
Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela Contratada.

Parágrafo nono: A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no parágrafo terceiro da cláusula décima.
Parágrafo décimo: Não serão aceitos seguro−garantia ou fiança bancária que contenham
cláusulas contrárias aos interesses da Contratante.
Parágrafo décimo primeiro: Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste contrato, a
não prestação da garantia exigida implicará sua imediata rescisão.
Parágrafo décimo segundo: Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou
parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a
indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da
Contratante.
Parágrafo décimo terceiro: Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a Contratada se
obriga a fazer a complementação da garantia no prazo máximo 10 (dez) dias úteis,
contados da data do recebimento da notificação da Contratante.
Parágrafo décimo quarto: Na hipótese de prorrogação deste contrato, a Contratante
exigirá nova garantia, escolhida pela Contratada entre as modalidades previstas na Lei nº
8.666/1993.
Parágrafo décimo quinto: O documento de constituição da nova garantia deverá ser
entregue à Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura
do respectivo termo aditivo.
Parágrafo décimo sexto: A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da
Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo de vigência deste contrato,
mediante certificação, por seu gestor ou fiscal, de que os serviços foram realizados a
contento e desde tenham sido cumpridas todas as obrigações aqui assumidas.
Parágrafo décimo sétimo: A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a
Contratante, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades
previstas no parágrafo terceiro da cláusula décima deste contrato.
Parágrafo décimo oitavo: Aceita pela Contratante, substituição da garantia será registrada
no processo administrativo por meio de apostilamento.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS UNIFORMES
Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade desempenhada da Contratante, compreendendo peças para
todas as estações climáticas do ano, conforme o disposto no respectivo Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
observando o disposto nos seguintes itens:
I.

O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário,
conforme quadro a seguir:

Uniforme para o serviço de higienização e
limpeza
a) Camisa/camiseta, manga longa ou curta,
com a logomarca da empresa;
b) Calça comprida com elástico e cordão,
em gabardine;
c) Meia em algodão, tipo soquete;
d) Calçado fechado (par) com solado baixo
de borracha ou material sintético
antiderrapante com palmilha
antibacteriana;
e) Botas de borracha;

II.
III.

IV.

Quantidade
Fornecer no início da execução do
contrato e anualmente, nesse caso
independente do estado em que se
encontrem os uniformes em uso, 02
duas) mudas novas de uniformes e seus
respectivos
complementos,
compatíveis com a estação do ano, por
trabalhador, sempre na presença do
fiscal do contrato, bem como substituir
os equipamentos e demais artefatos
quando vencidos ou apresentarem
defeito, não podendo ser repassados
os custos aos seus
empregados.

Os uniformes deverão ser aprovados previamente pela fiscalização da
Contratante;
Todos os itens do conjunto de uniforme estarão sujeitos à prévia
aprovação da Contratante e, a pedido dela, poderão ser substituídos,
caso não correspondam às especificações.
Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes
quanto ao tecido, cor e modelo, desde que previamente aceitas pela
fiscalização da Contratante.

V.
O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:
a) 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do
contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de
uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante,
sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;
VI.
VII.

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados
para a situação, substituindo−os sempre que estiverem apertados.
Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia,
devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.
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VIII.

A Contratada não poderá exigir do empregado o uniforme usado,
quando da entrega dos novos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas, veículos e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
I.Os materiais necessários para limpeza de áreas ou equipamentos/objetos que não
fazem parte do escopo da limpeza como, por exemplo, cozinhas, núcleos
especializados, não serão objetos de fornecimento abrangidos neste Termo.
II.Para a execução do objeto, a Contratada deverá estar provida de recursos
(maquinários, equipamentos ou veículos) que permitam o recolhimento pleno de
todos os resíduos que venham a ser produzidos na execução dos trabalhos
previstos neste Termo, sendo vedada a utilização de recursos que produzam
ruídos e venham a atrapalhar as atividades administrativas da Contratante (Ex.:
tobata).
Parágrafo primeiro: A relação de materiais a serem disponibilizados pela Contratada para a
execução dos serviços juntamente com as especificações mínimas encontram−se nos
Anexo I e II, deste Termo.
I.
A Contratada é encarregada de dimensionar os materiais necessários para a
execução dos serviços, se responsabilizando pelos custos, nos termos do Anexo I e
II, deste Termo;
Parágrafo segundo: A relação dos equipamentos não se trata de uma lista exaustiva, sendo
obrigação da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários para a
correta prestação dos serviços, como por exemplo: aspirador de pó, carrinhos de limpeza
multifuncional kit MOP, lavadoras de alta pressão, máquina de varrer, vaporizador e
higienizador, kit para limpeza de vidros (incluindo extensão telescópica), espanador
eletrostático, etc.
Parágrafo terceiro: A Contratada deverá obedecer às normas de segurança e medicina do
trabalho para o serviço a ser realizado, ficando por sua conta o fornecimento aos seus
profissionais, antes do início da execução dos serviços, de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e, se necessário, de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
Parágrafo quarto: A Contratada deverá disponibilizar e manter todos os equipamentos e
utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os
danificados serem substituídos imediatamente quando de sua constatação.
Parágrafo quinto: Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção,
de modo a evitar danos na rede elétrica.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço,
posteriormente à assinatura do contrato.
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Parágrafo primeiro: Poderá ser emitida Ordem de Serviço que não contemple a totalidade
da área contratada.
Parágrafo segundo: Os valores a serem pagos mensalmente corresponderão à área
autorizada na Ordem de Serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Compete à CONTRATANTE:
Parágrafo primeiro: Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Parágrafo segundo: Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Parágrafo terceiro: Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Parágrafo quarto: Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras,
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite
da legislação trabalhista;
Parágrafo quinto: Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas no Contrato;
Parágrafo sexto: Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de
serviços da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;
Parágrafo sétimo: Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais
como:
I.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de
recepção e apoio ao usuário;
II.Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
III.Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
IV.Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito
de concessão de diárias e passagens.
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V.Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
VI.A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
VII.O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;
VIII.O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
IX.Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
após a extinção ou rescisão do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Compete à CONTRATADA:
Parágrafo primeiro: Executar os serviços conforme especificado, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios indispensáveis, na
qualidade e quantidade especificadas, conforme este Termo;
Parágrafo segundo: Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo Contratante;
Parágrafo terceiro: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo quarto: Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
Parágrafo quinto: Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
Parágrafo sexto: Responsabilizar−se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os art. 14, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
Parágrafo sétimo: Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
Parágrafo oitavo: A Contratada deverá se responsabilizar pelo treinamento de qualificação
dos empregados necessários à perfeita execução dos serviços, sem quaisquer ônus para a
Contratante, inclusive daqueles que farão as substituições;
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Parágrafo nono: A Contratada deverá apresentar ao fiscal do contrato, no primeiro mês de
prestação dos serviços e sempre que houver novo empregado que se vincule à prestação
do contrato, o Certificado de curso referente ao treinamento de qualificação de todos os
trabalhadores alocados nas atividades objeto do presente termo;
Parágrafo décimo: Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante;

Parágrafo décimo primeiro: Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente
uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê−los com os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) e, se necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
Parágrafo décimo segundo: Quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI) a
Contratada deverá apresentar no primeiro mês de prestação dos serviços e sempre que
houver novo empregado que se vincule à prestação do contrato:
I.Ficha de controle de entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPI) de todos
os trabalhadores alocados nas atividades objeto do presente termo;
II.Certificado de curso para o correto uso dos EPIs de todos os trabalhadores alocados
nas atividades objeto do presente termo;
III.Certificado de Aprovação (CA) dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) emitido
pelo MTE, válidos durante o período de execução dos serviços.
Parágrafo décimo terceiro: Cabe à Contratada quanto aos EPI e EPC:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Adquirir equipamentos adequados ao risco de cada atividade e aos
tamanhos dos seus empregados;
Exigir seu uso;
Fornecer aos empregados somente equipamentos aprovados pelo órgão
nacional competente em segurança e saúde no trabalho;
Orientar e treinar os empregados sobre o uso, guarda e conservação
adequado;
Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
Responsabilizar−se pela higienização e manutenção periódica.
Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Parágrafo décimo quarto: Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados,
conforme disposto neste Termo, sem repassar quaisquer custos a estes;
Parágrafo décimo quinto: Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços, conforme alínea “g”, do item 10.1, do Anexo VIII−B, da IN
SEGES/MP nº 05/2017, se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
Parágrafo décimo sexto: 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), com indicação dos responsáveis técnicos
pela execução dos serviços, quando for o caso;
Parágrafo décimo sétimo: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for
o caso, devidamente assinada pela Contratada;
Parágrafo décimo oitavo: Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada
que prestarão os serviços;
Parágrafo décimo nono: Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
Parágrafo vigésimo: Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para
cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual
modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve
ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo;
Parágrafo vigésimo primeiro: Quando não for possível a verificação da regularidade no
Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a Contratada cujos empregados vinculados
ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes
documentos:
I. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, inclusive
contribuições previdenciárias, e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério
da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 1.751/2014);
II. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da Contratada;
III. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme alínea “c” do item
10.2 do Anexo VIII−B da IN SEGES/MPDG nº 05/2017.
Parágrafo vigésimo segundo: Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual
ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do contrato, sendo que a
não substituição acarretará em glosa na fatura;
Parágrafo vigésimo terceiro: Responsabilizar−se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
Parágrafo vigésimo quarto: Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de
preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem
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de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da Contratada,
de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários;
Parágrafo vigésimo quinto: Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na
execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador,
em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos
serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em
caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar
justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento;
Parágrafo vigésimo sexto: Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais
verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
I.Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Contratante,
a exemplo da falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisões dos contratos e guias de recolhimento, então os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
II.Visando garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, a Contratada
autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e
rescisão contratual dos trabalhadores da Contratada, bem como de suas
repercussões perante o FGTS e Seguridade Social, que serão depositados pela
Contratante em conta vinculada específica, doravante denominada
conta−depósito vinculada − bloqueada para movimentação, conforme disposto no
Anexo VII−B, XII e XII−A, da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 e suas alterações.
III.Eventual saldo existente na conta−depósito vinculada apenas será liberado com a
execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da Contratada, da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.
Parágrafo vigésimo sétimo: Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de
antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão;
Parágrafo vigésimo oitavo: Não permitir que o empregado designado para trabalhar em
um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;
Parágrafo vigésimo nono: Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste Termo;
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Parágrafo trigésimo: Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas
internas da Contratante;
Parágrafo trigésimo primeiro: Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando−os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a
fim de evitar desvio de função;
Parágrafo trigésimo segundo: Instruir seus empregados, no início da execução contratual,
quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas
ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes
medidas:
I. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria,
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;
II. Viabilizar a emissão do Cartão Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da
prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
III. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
Parágrafo trigésimo terceiro: Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.
Parágrafo trigésimo quarto: Para a realização do objeto da licitação, a Contratada deverá
entregar declaração de que de que a mesma possui ou instalará escritório em São Luís/MA,
com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante,
bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e
demissão dos funcionários;
Parágrafo trigésimo quinto: Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito
pela Contratante, para representar a Contratada na execução do contrato;
Parágrafo trigésimo sexto: Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da prestação dos serviços;
Parágrafo trigésimo sétimo: Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos
empregados colocados à disposição da Contratante;
I.A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a
retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
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inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
II.Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada
no item anterior, sem a regularização da falta, a Contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis;
III.O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.
Parágrafo trigésimo oitavo: Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos,
nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo trigésimo nono: Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Parágrafo quadragésimo: Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;
Parágrafo quadragésimo primeiro: Não beneficiar−se da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º −C do art. 18, da Lei Complementar nº
123/2006;
Parágrafo quadragésimo segundo: Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções
previstas no § 5º−C, do art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006, para fins de exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme
previsão dos Arts. 17, inciso XII, 30, §1º, inciso II e 31, inciso II, ambos da referida Lei
Complementar;
Parágrafo quadragésimo terceiro: Para efeito de comprovação da comunicação, a
Contratada deverá apresentar cópia do oficio enviado à Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês
subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
Parágrafo quadragésimo quarto: Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá−los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º, do art.
57, da Lei nº 8.666/1993;
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Parágrafo quadragésimo quinto: A Contratada arcará com todos os custos inerentes ao
equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive no que tange ao número de
funcionário informado em sua proposta durante a disputa licitatória, momento no qual, a
empresa deverá alocar seu quantitativo de pessoal para a completa execução do objeto,
não sendo admissível o acréscimo de pessoal a posteriori;
Parágrafo quadragésimo sexto: A Contratada arcará com todo e qualquer custo judicial
que possa vir a ocorrer durante e após o término do pacto firmado com a Contratante, de
modo que esta assuma eventuais descumprimentos de normas vinculantes ao exercício de
seus profissionais, eventuais obrigações trabalhistas, previdenciárias e outros.
Parágrafo quadragésimo sétimo: A Contratada isenta integralmente a Contratante de
eventuais ações trabalhistas que possam incorrer tanto durante a execução, bem como,
àquelas que porventura possam vir a surgir após o término do contrato.
Parágrafo quadragésimo oitavo: A Contratada deverá apresentar um seguro garantia que
verse sobre a cobertura de encargos trabalhistas e previdenciários inadimplidos e, ainda:
I. Cobertura no decorrer do contrato, sem a necessidade do trânsito em julgado de
ação judicial;
II. Respeitando integralmente os elementos preconizados pela Circular Susep nº
477, de 30 de Setembro de 2013 (contemplando as modalidades I, II, III e IV).
Parágrafo quadragésimo nono: Sujeitar-se à retenção da garantia contratual e dos valores
das notas fiscais ou faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento,
por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, até a comprovação (i)
do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (ii) da realocação dos trabalhadores
em outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 65, da IN SEGES/MPDG nº
05/2017;
Parágrafo quinquagésimo: Providenciar, quando for o caso, através de profissional
competente e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, perícia que
comprove a incidência de insalubridade (atestando o grau da mesma − máximo, médio ou
mínimo) ou periculosidade, bem como se a atividade apontada como insalubre ou perigosa
consta nas relações das NR−15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego;
Parágrafo quinquagésimo primeiro: O pagamento do adicional de insalubridade fica
condicionado à:
I.Realização da perícia;
II.Entrega do laudo pericial;
III.Validação do laudo pelo setor competente da Contratante.
Parágrafo quinquagésimo segundo: Se constatada a incidência do adicional, fica a
Contratada obrigada a pagá−lo aos empregados envolvidos na prestação dos serviços
objeto desta licitação que tenham direito à percepção do mesmo, desde o início de sua
execução;
Parágrafo quinquagésimo terceiro: A Contratada terá direito, retroativamente, à
manutenção do equilíbrio econômico−financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65,
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inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, se, e somente se, o laudo pericial for entregue no
prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, não passível de prorrogação;
I.Ultrapassando este prazo, os efeitos financeiros do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato somente terão vigência a partir da data
de apresentação do laudo pericial junto à unidade fiscalizadora/gestora da
Contratante;
Parágrafo quinquagésimo quarto: A não apresentação do laudo pericial dentro do prazo
estipulado, de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, ensejará sanções à
Contratada pelo descumprimento parcial do contrato.
I.A Contratada será a única responsável pelas remunerações retroativas a seus
funcionários.
Parágrafo quinquagésimo quinto: Em caso de alteração no ambiente de trabalho e/ou de
mudança nas atividades exercidas, a Contratada deverá realizar nova perícia técnica,
conforme previsto no parágrafo 3º, do Art. 58, da Lei 8213/91, cujo laudo pericial
resultante tem o prazo de 60 (sessenta) dias, não prorrogável, a contar da data do evento
que lhe deu causa, para ser entregue à Contratante.
I.A Contratada terá direito, retroativamente, à manutenção do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato, a partir da data da alteração no
ambiente de trabalho e/ou da mudança nas atividades exercidas, se, e somente
se, o laudo pericial for entregue no prazo.
II.Ultrapassando este prazo, os efeitos financeiros do equilíbrio
econômico−financeiro inicial do contrato somente terão vigência a partir da data
de apresentação do laudo pericial junto à unidade fiscalizadora/gestora da
Contratante.
Parágrafo quinquagésimo sexto: Manter quantitativo de funcionários alocados no
Contrato, conforme informado na planilha final homologada no Pregão ou posteriormente
atualizada por acréscimos e supressões, sob pena de glosa das faturas quando o
quantitativo for inferior ao constante na planilha final homologada no Pregão ou posterior
atualização por acréscimos e supressões. Ademais, as glosas serão baseadas na planilha
mencionada, utilizando−se como referência os preços unitários dos postos não alocados,
excluindo−se do valor unitário, o valor referente a insumos diversos, conforme constante
no Termo, parte integrante deste Contrato.
Parágrafo quinquagésimo sétimo: Apresentar, em até 90 (noventa) dias após a assinatura
do Contrato, Plano de Atividades para cada tipo de área a ser realizado os serviços,
identificando a quantidade de profissionais que desenvolverão as atividades;
Parágrafo quinquagésimo oitavo: Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do
Contrato, Cronograma de execução anual da limpeza de vidros e esquadrias internas,
indicando local, data e periodicidade da limpeza, observando a periodicidade estabelecida
no Anexo X − Especificações Técnicas dos Serviços. Apresentar na assinatura do contrato os
seguintes documentos:
I.Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
II.Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO).
III.Termo de compromisso sob as penas da Lei, que a empresa apresentará
obrigatoriamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura
______________________________________________________________________________
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA

99

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 153/2019/CPL/PMSL

do contrato, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT),
que comprove o enquadramento de seus funcionários dentro das faixas
remuneratórias inerentes ao adicional de insalubridade:
c) A Contratada estará ciente de que tal Laudo a ser apresentado no
referido prazo estará condicionado à análise e validação perante a
Divisão de Segurança do Trabalho da Contratante, a qual emitirá o
documento final quanto às informações apresentadas neste
documento.
d) Este Laudo deverá validar a informação dimensionada na proposta
da licitante quanto ao número de funcionários alocados na
prestação dos serviços e suas respectivas faixas remuneratórias no
que tange ao adicional de insalubridade a ser efetivamente pago a
este, de acordo com a metodologia de trabalho a ser adotada pela
licitante, no que tange a alocação destes funcionários nas áreas de
maior ou menor incidência deste adicional.
Parágrafo quinquagésimo nono: A Contratada deverá respeitar às disposições normativas
previstas nas Leis Municipais e Estaduais, tais como: Da Política de Prevenção e Combate às
Doenças Associadas à Exposição Solar no Trabalho, Da Obrigatoriedade do Fornecimento
de Plano de Saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela
Administração Pública direta e indireta, Da Proibição de conteúdo discriminatório contra
mulher;
Parágrafo sexagésimo: A Contratada ficará obrigada a oferecer curso de alfabetização ou
complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos seus funcionários,
diretamente ou por convênio com instituições públicas ou privadas, caso tenha mais de 20
(vinte) empregados contratados, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA OBSERVAÇÃO DE
BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
Compete à CONTRATADA:
Parágrafo único: As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e
redução dos índices de poluição pautam-se em alguns pressupostos e exigências que
deverão ser observados pela Contratada, tais como:
I.Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos três primeiros meses da execução contratual, para redução do consumo de
energia elétrica e de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes.
II.Colaborar de forma efetiva na informação de ocorrências para manutenção
constante das instalações, tais como:
a) Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros.
b) Saboneteiras e toalheiros quebrados.
c) Lâmpadas queimadas ou piscando.
d) Luzes de postes e refletores ligadas durante o dia.
e) Tomadas e espelhos soltos.
f) Fios desencapados.
g) Janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.
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III.Fazer uso racional de água e energia elétrica, adotando medidas para evitar o
desperdício e mantendo critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo.
IV.Atuar, o supervisor, os encarregados e os líderes de turma, como facilitadores das
mudanças de comportamento dos empregados da Contratada.
V.Verificar, ao remover o pó de cortinas ou persianas, se estas não se encontram em
locais que impedem a saída do ar dos condicionadores ou aparelhos equivalentes.
VI.Realizar vistorias e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos
elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das
enceradeiras, etc, verificando, entre outros, se existem vazamentos de vapor ou
de ar nos equipamentos de limpeza, o estado dos sistemas de proteção elétrica e
as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas.
VII.Colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa
interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas
cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela Contratante.
VIII.No que diz respeito à utilização de saneantes domissanitários, a Contratada
deverá:
a.
Utilizar produtos biodegradáveis, salvo quando não disponível no
mercado distribuidor;
b.
Aplicar saneantes domissanitários somente quando as substâncias
tensoativas aniônicas utilizadas em sua composição forem biodegradáveis,
conforme disposições da Portaria n.º 874, de 5/11/1998, que aprova o
Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos
para Produtos Saneantes Domissanitários e, em face da necessidade de
preservar a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância
fundamental para a saúde, e da necessidade de evitar que a flora e fauna
sejam afetadas negativamente por substâncias sintéticas;
c.
Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários.
d.
Observar rigorosamente, quando da aplicação ou manipulação de
detergentes e seus congêneres, o atendimento as prescrições da Lei n.º
6.360, de 23/9/1976, do Decreto 8.077, de 14/8/2013 e as prescrições da
Resolução Normativa n.º 1, de 25/10/1978, cujos itens de controle e
fiscalização por parte das autoridades sanitárias e da Contratante são os
anexos da referida resolução.
e.
Não utilizar na manipulação, sob nenhuma hipótese, os corantes
relacionados no Anexo I da Portaria n.º 9, de 10/4/1987, em face de que a
relação risco/benefício pertinente aos corantes relacionados no Anexo I ser
francamente desfavorável a sua utilização em produtos de uso rotineiro por
seres humanos;
f.
Não utilizar, na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA
RE n.º 913, de 25 de junho de 2001, os saneantes domissanitários de Risco I,
listados pelo art. 5.º da Resolução 336, de 30/7/1999;
g.
Proibir a aplicação de saneantes domissanitários fortemente alcalinos
apresentados sob a forma de líquido premido (aerossol), ou líquido para
pulverização, tais como produtos para limpeza de fornos e desincrustação de
gorduras, conforme Portaria DISAD – Divisão Nacional de Vigilância Sanitária
n.º 8, de 10/4/1987.
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h.
Proibir a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem
associação de inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes,
polidores e outros produtos de limpeza, nos termos da Resolução Normativa
CNS n.º 1, de 4/4/1979.
i.
Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas
pela ANVISA.
IX.Observar a Resolução RDC n.º 46, de20/2/2002 que aprova o Regulamento Técnico
para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool etílico anidro, quanto
da aplicação de álcool.
X.Proibir a aplicação de produtos que contenham o Benzeno, em sua composição,
conforme Resolução – RDC n.º 252, de 16/9/2003, em face da necessidade de serem
adotados procedimentos para reduzir a exposição da população face aos riscos de
câncer.
XI. Observar, no que diz respeito à poluição sonora, se os seus equipamentos de limpeza
necessitam de Selo Ruído ou documento equivalente que indique o nível de potência
sonora, medido em decibel Db(A), conforme Resolução CONAMA n.º 20, de
7/12/1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental,
afetando particularmente a audição e a utilização de tecnologias adequadas e
conhecidas que permitam atender às necessidades de redução de níveis de ruído.
XII.Utilizar sacos plásticos biodegradáveis para compostáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO
A repactuação será realizada nos termos da Instrução Normativa nº 05/2017 –
SEGES/MPDG e suas alterações;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO
A participação de consórcios não será admitida, uma vez que os serviços em tela são
amplamente comercializados por diversas empresas no mercado.
CLÁSUSULA DÉCIMA NONA – DA FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente
designados para esse fim, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro: A Comissão Executora do contrato manterá registros de todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou irregularidades observadas.
Parágrafo segundo: As providências que ultrapassem a competência da Comissão
Executora serão determinadas pelos seus superiores, em tempo hábil para adoção das
medidas convenientes.
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Parágrafo terceiro: As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos
pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização
dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista
a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao
objeto.
Parágrafo quarto: O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da
execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa,
setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:
a)
Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades
relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário,
bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração,
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outros;
b)
Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a
execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compativeis com os
indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para
efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização
pelo público usuário;
c)
Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de
inadimplemento;
d)
Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos
aspectos técnicos e/ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
mesmo órgão ou entidade;
e)
Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução
contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os
resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos
utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a
avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.
Parágrafo quinto: Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade
deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.
Parágrafo sexto: As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
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trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.
Parágrafo sétimo: A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios
estatisticos, levando−se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e
não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.
Parágrafo oitavo: Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais
exigir−se−á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser
originais ou cópias), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT):
I. No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a
seguinte documentação:
e) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,
horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,
devidamente assinada pela Contratada; e
g) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão
os serviços; e
h) Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
II.
Entrega até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao
setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando
não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF):
e) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);
f) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
III.
Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes
documentos:
i) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Contratante;
j) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador a Contratante;
k) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de
depósitos bancários;
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l) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale−transporte,
vale−alimentação, 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;
m) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;
n) Documentos comprobatórios da realização do pagamento de vale−transporte
e vale−alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de
execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização;
o) Documentos referentes a afastamentos;
p) Cópias de recibos de férias assinados.
IV.

Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou
rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo
definido no contrato:
e) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores
de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da
categoria;
f) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes
às rescisões contratuais;
g) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado;
h) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

V.

A Contratante deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por
mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de
Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação
que rege as respectivas organizações.
Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os
documentos elencados no parágrafo décimo sexto da cláusula décima quinta
deverão ser apresentados.
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita
Federal do Brasil (RFB).
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o
FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do
Trabalho.
O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
A Contratante poderá conceder 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 de correção.
Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará,
ainda, as seguintes diretrizes:

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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XII. 1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é
iniciada):
g) Será elaborada planilha−resumo de todo o contrato administrativo,
com informações sobre todos os empregados terceirizados que
prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número
de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais,
gratificações, beneficios recebidos, sua especificação e quantidade
(vale−transporte, vale−alimentação), horário de trabalho, férias,
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
h) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão
conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas
inseridas coincidem com as informações fornecidas pela Contratada
e pelo empregado;
i) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto
no contrato administrativo;
j) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato
administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT);
k) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na
CCT para a Contratada;
l) Será verificada a existência de condições insalubres ou de
periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a
fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
XII.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
g)
Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no
valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos
incidentes sobre a prestação do serviço;
h)
Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;
i) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão
Negativa de Débito (CND) relativa à regularidade perante a Fazenda
Estadual, Certidão Negativa de Débito (CND) relativa à regularidade
perante a Fazenda Municipal, o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos não estejam regularizados no SICAF;
j) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa
mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66−A da Lei
nº 8.666, de 1993;
k)
Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a
empresa mantém reserva de cargos para pessoa presas, em
cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, ou egressas
do sistema prisional, conforme disposto no § 5º do art. 40 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e segundo os pressupostos advindos do
Decreto nº 9.450/2018 de 25 de Julho de 2018;
l) Poderão ser exigidos outros documentos pertinentes à fiscalização
mensal, se verificada a necessidade pela Contratante.
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XII.3. Fiscalização diária:
d)
Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas
aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao
preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou
cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto;
e)
Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço,
como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser
evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada.
f)
Poderão ser conferidos, por amostragem, diariamente, os
empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais
funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.
XIII.Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação
relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade
provisória de seus empregados e observa a data−base da categoria prevista na CCT,
concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.
XIV.O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato,
inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
XV.A Contratante poderá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da
conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão
sendo recolhidas em seus nomes.
XVI.A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), ou outro instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:
d)
Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com
a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
e)
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizá−los com qualidade ou quantidade inferior à
demandada; ou
f)
Deixar de pagar salários e outros beneficios nos prazos estabelecidos
em lei.
XVII.A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para
a avaliação da prestação dos serviços;
XVIII.Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
XIX. A fiscalização poderá adotar o pagamento pelo Fato Gerador, conforme
regulamentado na IN SEGES/MPDG nº 05/2017.
XX. Nos casos em que não houver expediente, em decorrência de ponto facultativo
definido pela Contratante, compreendido em dias úteis, não implicará,
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necessariamente, interrupção dos serviços. A Contratante realizará um levantamento
de quais os serviços terceirizados serão necessários para apoio das áreas, podendo,
caso o órgão entenda viável, haver a redução ou suspensão na prestação dos serviços.
O gestor/fiscal do contrato comunicará a Contratada, a qual deverá tomar
providências no sentido de instruir seus funcionários quanto à prestação dos serviços
nesses dias;

XXI. A Contratante poderá optar pela redução/suspensão dos serviços prestados pela
Contratada, desde que observado o desconto do auxílio alimentação e transporte
quando o empregado alocado não labora em dias de ponto facultativo ou de recesso,
sem prejuízo da sua remuneração;
XXII. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

XXIII. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
XXIV. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle do prestador;

XXV. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
XXVI. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços;

XXVII. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando−se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XXVIII. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços poderá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso;
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XXIX. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993.
XXX. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas,
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a
não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório, neste Termo e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da
Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;

XXXI. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o
fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
XXXI.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo
de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato.
XXXI.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser
notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas
mencionadas.
XXXI.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregaticio ou implicam a
assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a
contratante e os empregados da contratada.
XXXII. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias
e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto
às verbas rescisórias.
XXXIII. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666, de 1993;
XXXIV. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo.

XXXV. A designação dos fiscais e do gestor do contrato dar−se−á mediante Ordem de Serviço
ou ato normativo equivalente da administração da órgão/entidade contratante, juntado
nos autos após a celebração do ajuste.
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XXXVI. A execução do objeto somente será considerada concluída quando a Contratada
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra
utilizada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
Parágrafo primeiro: O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização;
I.
Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório.
II.
Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a
efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.
III.
Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.
IV.
Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter registro, análise e conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
Parágrafo segundo: O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, será realizado pelo gestor do contrato;
I.O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
II.O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e
comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa
injustificada em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, garantida a prévia
defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87, da Lei nº
8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, de acordo com os percentuais descritos a
seguir:
f)
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
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obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
g)
0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega
de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigação contratada.
h)
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas
alíneas "a" e "b" deste subitem.
i)
15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material,
recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;
j)
Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
Parágrafo primeiro: A Contratada poderá ser aplicada suspensão temporária para
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12
(doze) meses;
Parágrafo segundo: Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má−fé. A declaração de
inidoneidade terá efeito 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 Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior;
Parágrafo terceiro: As multas aplicadas deverão ser recolhidas diretamente à conta
corrente da Contratante, no prazo de quinze dias corridos, contados da publicação do ato
de punição. Não ocorrendo o pagamento, a Contratante promoverá, mediante prévio
procedimento administrativo, desconto nos pagamentos eventualmente devidos à
Contratada, ou da garantia oferecida. Fica ressalvado o direito da Contratante de exigir o
valor judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, caso venha a
ser necessário;
Parágrafo quarto: Em qualquer caso, a Contratada será notificada para apresentação de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação;
Parágrafo quinto: O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção
das condições de habilitação pela Contratada deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem
prejuízo das demais sanções;
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Parágrafo sexto: As penalidades previstas neste termo são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor − Lei nº 8.078/90.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado na forma da lei.
Parágrafo único: Após o recebimento da autorização formal da CONTRATANTE, para início
dos serviços, a CONTRATADA deverá alocar imediatamente a mão de obra nos respectivos
locais e nos horários a serem fixados pela SEMED, informando, em tempo hábil, qualquer
motivo impeditivo ou que o impossibilite de assumir os serviços contratados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO VALOR
O valor global a ser pago a contratada corresponde a R$ __________________.
CLÁSUULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E DOS PRAZOS DE PAGAMENTOS
O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia útil,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada à SEMED até
o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço a fim de que sejam
adotadas as medidas afetas ao pagamento.
Parágrafo primeiro: Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá
apresentar, em observância às disposições do Item 2.1, do Anexo VIII – B da IN nº 05/2017,
as informações e/ou os documentos listados abaixo:
IX.

Comprovante de pagamento dos salários, referentes ao mês
anterior, juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou
contracheque e/ou outros documentos equivalentes, com as
respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, atestado o recebimento dos valores;

X.

Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária
(INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, conforme dispõe o artigo 195, parágrafo 3º da
Constituição Federal , sob pena de rescisão contratual, observada a
obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a
que se referem os recolhimentos;

XI.

Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos
empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o
que não serão liberados os pagamentos das respectivas faturas;

XII.

Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados
alocados na execução dos serviços contratados;
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XIII.

Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento
do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos
serviços contratados, na forma da Lei;

XIV.

Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela
legislação dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados, tais como RAIS e a CAGED;

XV.

Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva,
acordo coletivo ou sentença normativa em dissidio coletivo de
trabalho; e

XVI.

Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação
aos empregados vinculados ao contrato.

Parágrafo segundo: A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos
acima caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a CONTRATADA a
aplicação das penalidades previstas no presente Termo.
Parágrafo terceiro: Com base na Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando
a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a CONTRATANTE depositará,
mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento
das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do
contrato, em consonância com o disposto no inciso III do Anexo I da IN nº 05/2017, os
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores,
nas seguintes condições:
Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13º salários, quando
devidos;
VII. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos
gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
VIII. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º salários proporcionais,
férias proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre FGTS,
quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;
IX.
Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e
X.
O saldo restante, com a execução completa do contrato, após a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de tosos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
VI.

Parágrafo quarto: O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as
relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
Parágrafo quinto: Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções
cabíveis, nas hipóteses em que a CONTRATADA:
III. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
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IV. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste instrumento correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano, interstício este que será contado, para a
primeira repactuação a partir da data do orçamento a que a proposta se referir,
considerada esta como a data do acordo, convenção, dissidio coletivo de trabalho ou
equivalente vigente à época da apresentação da proposta.
Parágrafo primeiro: Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional,
com data-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quantos forem
os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação, e a
data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que
represente a maior parcela do custo de mão de obra da contratação.
Parágrafo segundo: Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada
a parir da data do fato gerador que deu ensejo a última repactuação.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito
a repactuação, da data da homologação 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 preclusão de seu
direito de repactuar (Acordão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário). 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.
Parágrafo quarto: 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. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
Parágrafo quinto: A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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Parágrafo sexto: O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste
comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II,
do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos, em
conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes;
Parágrafo primeiro: Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida
reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da Contratada;
Parágrafo segundo: Caso ocorra pedido de reequilíbrio econômico−financeiro, provocado
pelo fornecedor, devidamente fundamentado, o mesmo é obrigado a atender as
Autorizações e empenhos expedidos, sob pena de inadimplemento contratual;
Parágrafo terceiro: Durante a vigência do contrato, se vier a ser constatada, na forma da
legislação, a existência de algum posto de serviço insalubre, os seus custos relativos ao
pagamento do adicional deverão ser objeto de reequilíbrio econômico−financeiro do
contrato suportado pela Contratante;
Parágrafo quarto: A Contratada deverá comprovar por ocasião da cobrança os serviços
executados e devidamente atestados pelo Executor Local do Contrato;
Parágrafo quinto: As situações não previstas neste Termo serão regidas pela Lei Federal no
8.666/93;
Parágrafo sexto: A empresa é responsável pela fiel execução dos serviços compreendidos
na presente especificação, assim como outros que durante a execução do contrato
poderão advir, os quais serão adaptados de acordo com a necessidade da Administração e
oficializados à empresa, independente de termo aditivo;
Parágrafo sétimo: Toda orientação formal relativa aos serviços proveniente do Contratante
passará a fazer parte do Contrato e deverá ser fielmente acatada pela Contratada;
Parágrafo oitavo: A Contratada deve estar ciente que Administração poderá, em virtude do
princípio da oportunidade e conveniência, remanejar os postos de serviços para qualquer
área de São Luís/MA;
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Parágrafo nono: Havendo descumprimento das obrigações sociais, trabalhistas ou
previdenciária por parte da contratada, a Administração Pública poderá suspender de
imediato o repasse das parcelas mensais do valor global do contrato;
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO
Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o
parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei. 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas por conta
da CONTRATANTE.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução
do seu objeto.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir quaisquer questões na execução deste contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A presente Contratação se dará pelo regime de execução da empreita dapor preço global.
E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o
presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos
legais.
São Luís, ____ de _________ de __________.
________________________________________
Raimundo Moacir Mendes Feitosa
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE
____________________________________________
CONTRATADO
TESTEMUNHA:
TESTEMUNHA:
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