1Modalidade:

1.1 – Edital do Pregão Presencial nº 02/2019 PP - AMPLA CONCORRÊNCIA PARA EMPRESAS DE QUAISQUER PORTES
Justificativa para Não Aplicação dos Benefícios dos Artigos 47 e 48 da Lei
Complementar 123/2006:
Justificamos que na presente contratação de postos de serviço de servente,
copeiragem e vigilância, não se aplicou a divisão em cotas como prevê o Art. 48, III,
LC 123/2006, quanto a exclusividade do certame para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, também não se aplica devido ao valor do item ultrapassar o valor
estabelecido no Art. 48, I, LC 123/2006.
2.1 - MENOR PREÇO GLOBAL.

2 - Tipo:
3 - Licitante:

4 - Objeto:

3.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 05.111.372/0001-09, sediada na Rua Major Wilson,
450 - Nova Olinda, Centro Administrativo, CEP 68742-190, Castanhal - PA.
4.1 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de copeiragem,
limpeza, asseio e conservação e vigilância com fornecimento mão-de-obra
residente, pelo período de 10 (dez) meses, para Câmara Municipal de
Castanhal/PA, tudo regido pela Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, conforme as características, condições,
obrigações e requisitos técnicos contidos no Termo de Referência e Anexo I deste
Edital.
4.2 - As especificações indicadas são mínimas, podendo ser superadas, sem ônus à
Câmara Municipal de Castanhal/PA.
4.3 - Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes
do corpo do Edital, os seguintes documentos:
Anexo I – Proposta e descrição dos produtos a serem adquiridos e demais
Informações;
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
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Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do
Artigo 7º da CF;
Anexo VI - Declaração contendo informações para assinatura de contrato;
Anexo VII - Minuta do contrato.
Anexo VIII - Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP);
Anexo IX - Declaração para fins do exigido pelo artigo 130, da Lei Orgânica do
Município de Toledo.
Anexo X – Planilha de Custos e Formação de Preços.
4.4 - É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente,
5 - Da Retirada desde que não descaracterizem suas finalidades.
do Edital, da
Protocolização 5.1 - O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para
e Abertura:
verificação por parte dos interessados na Câmara Municipal de Castanhal, situada na
Rua Major Wilson, n.º 450 - Nova Olinda, Centro Administrativo, CEP 68.742-190,
Castanhal - PA., de segunda a sexta-feira, das 08h00min às14h00min, ou pelo fone:
(91) 99140-9517, ou ainda no site camaracast.licitacao@gmail.com
5.2 - A protocolização dos envelopes de proposta e documentação deverá ser
realizada junto ao Setor de Protocolo na recepção da Câmara Municipal de Castanhal,
localizada na Rua Major Wilson, n.º 450 - Nova Olinda, Centro Administrativo, CEP
68.742-190, até às 08h00min do dia 13 de Março de 2019, e em seguida serão
remetidos à Comissão de Licitação e Pregões onde serão abertos na Sala de
Reuniões, em data e horário estipulados no item 5.3.
5.2.1 - Não serão aceitos envelopes de propostas e documentos que forem
apresentados fora do prazo citado no item anterior.
5.3 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada às
08h00min do dia 13 de março de 2019, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal
de Castanhal, situada na Rua Major Wilson, n.º 450 - Nova Olinda, Centro
Administrativo, CEP 68.742-190
5.4 - Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora,
ou em outro a ser definido.
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6 - Da
6.1 - Só poderá deliberar em nome do licitante, formular ofertas/lances de preços e
representação praticar os demais atos pertinentes ao certame as seguintes pessoas:
legal da
empresa:
6.1.1 - Um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, e
acompanhado do contrato ou estatuto social ou, documento equivalente, no caso de
licitante considerado Microempreendedor Individual (MEI).
6.1.2 - Pessoa física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração ou Carta de
Credenciamento conforme modelo do Anexo II, necessários à formulação de
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao certame, que deverá estar
acompanhada de documento que comprove o poder e representatividade de quem a
assinou.
6.2 - Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez,
somente poderá representar uma única empresa licitante.
6.3 - Poderá participar da licitação a empresa que não tenha representante
credenciado, sendo que a mesma renunciará ao direito de formular lances e recorrer
dos fatos ocorridos durante a sessão.
7.1 - Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as
condições exigidas neste edital.
7.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
7 - Das
condições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal.
participação
7.1.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
7.1.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
7.2 - Os interessados deverão protocolizar a proposta comercial e os seus documentos
de qualificação/habilitação, até a data e hora fixadas no item 5.2, em envelopes
distintos e devidamente fechados, com as seguintes identificações na parte externa.
EDITA
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Nº XX/ PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 PP
REALIZADO às 08h00min do dia 13 de março de 2019
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: .......................................................................
ENDEREÇO:...........................................................................
FONE/FAX..............................................................................
CGC/CNPJ:
P

PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 PP
REALIZADO às 08h00min do dia 13 de março de 2019
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: .......................................................................
ENDEREÇO:...........................................................................
FONE/FAX..............................................................................
CGC/CNPJ:
7.3 - Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por facsímile e/ou Internet.
7.4 - É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

a)

Pessoa física;

b)

Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;

c)

Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

d)

Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação;

e)

Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual
ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do
Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;

8.1 - Os licitantes deverão apresentar diretamente à Pregoeira, no início da sessão:

a)

Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II;

b)

Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV;
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c)
8 - PréHabilitação

Declaração contendo informações para assinatura de contrato, conforme
modelo constante no Anexo VI;

d)

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte no Anexo VIII, (na hipótese do licitante ser uma ME ou
EPP);

8.2

- A empresa que não estiver representada deverá apresentar as declarações
mencionadas nas alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do item 8.1, dentro do envelope da PROPOSTA
DE PREÇO.

8.3

- Poderão os Anexos acima, serem enviados dentro do envelope da proposta,
ou em um terceiro envelope.
- A não apresentação da declaração mencionada na alínea ‘b’ do item 8.1 implicará
na exclusão do interessado nesta licitação
9.1 - A proposta comercial - Envelope 01, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste edital.
9.2 - Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o
quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo unitário por item, constando
ainda a marca e as características técnicas do produto ofertado conforme descrito no
Anexo I do presente edital, facilitando assim o julgamento.
9- Da Proposta
Comercial
9.3 - Não deverão ser cotados itens que não atendam às especificações mínimas
previstas no Anexo I, sob pena de desclassificação.
9.4 - Deverá acompanhar a proposta de preços, Planilha de Composição de Custos
e Formação de Preços para o Posto de Copeira, Servente de Limpeza e Vigia,
elaborada pela proponente, conforme anexo X do edital.
9.4.1 - A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços deverá conter,
de forma discriminada, os valores dos insumos e demais obrigações as quais estejam
as empresas obrigadas a cumprirem.
9.5 - Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com encargos, impostos,
taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do
objeto licitado, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus
decorrentes.
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9.6 - A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando o Licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93 e art. 7º, da Lei nº 10.520/02.
10.1 - As propostas comerciais serão abertas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, em
ato público, no dia, horário e local estabelecidos neste Edital, observando-se ao
disposto nos subitens 5.3 e 5.4.
10.2 - Abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira e os membros da
Equipe de Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as
propostas comerciais apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades
com os requisitos estabelecidos no edital, desclassificando as tecnicamente
incompatíveis.
10.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste
Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento.
10 - Do
10.4 - O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR
Julgamento
PREÇO GLOBAL, respeitando-se o valor máximo mensal por posto de trabalho.
das Propostas
e dos Lances 10.4.1 - Serão classificados pela Pregoeira, para etapa de lances, o licitante que
apresentar proposta com menor percentual e os demais licitantes que apresentarem
propostas com percentuais até 10% (dez por cento) superior àquela de menor
percentual.
10.4.2 - Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas
condições do item 10.4.1, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo
de 03 (três) propostas.
10.5 - Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos
proponentes, que deverão ser formuladas de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
10.6 - A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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10.8 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a aceitabilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.9 - Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Pregoeira aplicará os
critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte.
Após o desempate, poderá a Pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não
atinja o valor de referência definido pela administração pública.
10.9.1 - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte.
10.9.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.9.2 - Para efeito do disposto item 10.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a)
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b)

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos
itens 10.9.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens
10.9.1.1, será realizado sorteio.
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, caberá
aa Pregoeira decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor.
10.11 - Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio
levarão em conta o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, respeitando-se o valor
máximo mensal por posto de trabalho, nos termos do inc. X do art. 4º, da Lei nº
10.520/02.
10.12 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta válida.
10.13 - No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins
de ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei
nº 8.666/93.
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10.14 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus Anexos.
10.15 - Nas situações previstas no item 10.8, a Pregoeira na forma do inc. XVII do Art.
4º da Lei nº 10.520/02, poderá negociar diretamente com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
10.16 - No presente certame, serão registradas as propostas válidas dos proponentes
classificados na ordem de sua classificação.
11.1 - Encerrada a etapa de proposta, o licitante previamente cadastrado em 1º
(primeiro) lugar, terá seu envelope 02, aberto e este deverá conter a documentação
relativa à habilitação jurídica, fiscal, e econômico-financeira, e outros solicitados
conforme a seguir.
11.1.1 - Para comprovação da habilitação jurídica:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (Certidão Negativa)
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Declaração da empresa Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da
União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3::::::);
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades
por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. É
obrigatória a apresentação destes documentos no momento do
credenciamento do representante legal, sendo desnecessário a sua
reapresentação no envelope de habilitação.

11 - Da
Habilitação

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país.
f) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade
que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera
de Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo III.
g) Atestado de Visita Técnica expedida pela Câmara Municipal de Castanhal/PA.
11.1.2 - Para comprovação

da

regularidade fiscal/trabalhista:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou
sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da
presente licitação.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela
Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

f) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais
previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24
de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

g)

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que pode ser
conseguida
através
do
link
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;

Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT – Certidão Negativa
de Débitos, Trabalhista em conjunto com a Certidão Eletrônica de Ações
Trabalhistas (CEDIT)
i) Declaração de cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da CF/88 proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores -, nos termos da
Lei nº 9.854, de 27/10/99 conforme modelo constante no Anexo V.

h)

11.1.3 - Para a comprovação da qualificação econômico financeira, deverá apresentar
a Certidão Negativa de falência recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
Cartório Distribuidor da Comarca sede da pessoa jurídica e do âmbito federal, sendo
no máximo de 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura do certame.
11.1.4 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da proponente, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
Balanço e demonstrações a serem apresentados deverão ser cópia extraída do Livro
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Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado ou órgão equivalente. Em se tratando de
sociedade por ações (SA), deverá ser apresentada à publicação em órgão de
imprensa oficial.
11.1.5 - Comprovação do capital social registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
a) O valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2, através de índices oficiais
específicos para o caso licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias contados da data estabelecida para abertura dos envelopes;
11.1.6 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de
no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento
ao objeto da presente licitação.
11.1.4.1 – a) O(s) atestado(s) deverá comprovar desempenho anterior de no mínimo
50% dos postos de trabalho.
b) Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
(Acórdão 553/2016 Plenário: Nas licitações para contratação de serviços continuados
com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem
comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução de
serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as
situações excepcionais.

c)

Os atestados deverão comprovar que a licitante tenha executado serviços
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos;

d)

É permitido às licitantes a apresentação de mais de um atestado, cujo somatório
total (quantidades e prazos) será aceito para comprovação da capacidade técnica
acima exigida.

e)

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior.

f)

O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias á
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos,
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o Contrato de Prestação de Serviços, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados os serviços, bem como a Nota Fiscal respectiva.

g)

A Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Castanhal realizará diligência
para verificação dos atestados na forma prevista no artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93. Se
apurado irregularidade na apresentação de qualquer documento apresentado na
licitação, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 7º da Lei
0.520/02 e o envio da documentação da licitante ao Ministério Público, para as
providências que julgarem necessárias.
11.2 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por
cartório competente, pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio, ou ainda por
publicação em órgão de Imprensa Oficial.
11.3 - A autenticação dos documentos pela Pregoeira ou pelos membros da Equipe
de Apoio poderá ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a
cópia no envelope de documentação - Envelope 02 -, e apresente o original até o
momento da análise de seus documentos, sendo que a não apresentação implicará
na exclusão da empresa desta licitação.
11.4 - Se o licitante desatender às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor
do objeto do certame
11.5 – A empresa licitante vencedora deverá encaminhar aa Pregoeira no prazo de 2
(dois) dias úteis, contados do horário final da lavratura da ata que definiu o menor
preço deste certame, Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços,
ajustada com base na oferta final vencedora do certame acompanhada de:
11.5.1 - Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho ou outra norma coletiva aplicável
à categoria envolvida na contratação e à qual a empresa licitante esteja obrigada.
11.6 - A empresa licitante que deixar de enviar ou enviar fora do prazo a documentação
indicada no Item 11.5 sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
11.7 - A adjudicação será realizada pela Pregoeira à empresa que apresentar o
MENOR PREÇO GLOBAL, após considerar aceitáveis os preços e a(s) planilha(s)
reajustada(s) nos moldes do Item 11.5 deste Edital.
11.8 - Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos
de habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de
quaisquer documentos implicará na exclusão do licitante.
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11.9 - Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e a
Pregoeira rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê
apresentado.
11.10 - No caso de as empresas apresentarem o CRC - Certificado de Registro
Cadastral, de qualquer órgão da Administração Pública em plena validade (exceto do
SICAF), este substituirá a apresentação dos documentos enumerados nos itens 11.1.1,
alíneas “a” e “b”, e 11.1.2, alíneas “a” e “b”. O CRC - Certificado de Registro Cadastral
deverá ter a data de validade expressa no documento.
11.11 - Para as empresas que possuem filiais, fica determinado que a Certidão
Negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa do INSS
(CND) deverá ser com o CNPJ da matriz, e demais Tributos, deverão estar com o
mesmo número do CNPJ, pelo qual a empresa será contratada e posteriormente
emitirá Notas Fiscais, sob pena de inabilitação.
11.12 - A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo
próprio licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal
presente à sessão.
12.1 - A vigência do contrato será de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado ao
interesse da administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo
57, da Lei nº 8.666/93.
12.2 - A fiscalização e acompanhamento execução do objeto serão feitos por servidor
da Câmara Municipal de Castanhal, Fiscal de contrato que será designado
posteriormente
12.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.
12.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do beneficiário do contrato
não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
12 - Do Prazo
de
12.5 - Caberá ao servidor promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento
Vigência e
das condições estipuladas neste Edital, no contrato, e ainda:
Fiscalização
12.5.1 - Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades
previstas neste Edital e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida
pela contratada;
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12.5.2 - Encaminhar o fato à deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos
públicos competentes para a adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no
caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao Erário.
13.1 - Até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar a Câmara Municipal de Castanhal/PA garantia contratual no valor de 5%
(cinco por cento) do total da contratação, em uma das modalidades descritas a seguir:
13.1.1 - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
13.1.2 - seguro-garantia;
13.1.3 - fiança bancária.
13.2 - A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento
de:
13.2.1 - prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13 - Da
Garantia

13.2.2 - prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
13.2.3 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado;
13.2.4 - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo contratado.
13.3 - No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este
deve ter como beneficiário direto, único e exclusivo a Câmara Municipal de
Castanhal/PA e deve contemplar todas as situações elencadas no subitem anterior.
13.4 - No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser
emitida em nome da Câmara Municipal de Castanhal/PA, devendo constar do
instrumento a renúncia expressa, pelo fiador, do benefício previsto no artigo 827, da
Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
13.5 - A inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia
acarretará a aplicação de multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
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13.6 - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993;
13.7 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
13.8 - O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do
contrato.
13.9 - A garantia será renovada a cada prorrogação.
13.10 - A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até 03 (três) meses após
o término da vigência contratual.
13.11 - Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa
aplicada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o contratado obrigar-se-á a
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da data em que for notificada pela contratante.
13.12 - A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de
todas as obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação ou comprovação de que os
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
13.12.1 - Caso as condições acima não ocorram até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia e os valores das faturas
correspondentes a 1(um) mês de serviços serão utilizados para o pagamento dessas
verbas trabalhistas aos trabalhadores alocados à execução dos serviços.
13.12.2 - A contratada autoriza a contratante, no momento da assinatura do contrato,
a reter a garantia, caso as exigências acima não sejam cumpridas no prazo
determinado.
13.12.3 - O pagamento será realizado mediante Termo de
Ajustamento de Conduta, lavrado pelo Ministério Público do Trabalho, a ser celebrado
entre a Administração e a empresa contratada, com a interveniência do sindicato da
categoria profissional, se houver.
13.12.4 - Na impossibilidade de se lavrar o termo de ajustamento de conduta
respectivo, o pagamento será efetuado mediante depósito judicial.
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13.13 - Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança
ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título
de garantia, acompanhada de declaração da Administração mediante, termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.
13.14 - A garantia não será executada nos seguintes casos:
13.14.1 - caso fortuito ou força maior;
13.14.2 - alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
13.14.3 - descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos
da Administração; ou
13.14.4 - prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
14.1 - O pagamento será oriundo das seguintes dotações Orçamentárias:
Manutenção da Administração da Câmara Municipal
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
14.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante depósito bancário em
conta corrente da contratada, em até 5 (cinco) dias contados da apresentação da nota
fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, dando conta do cumprimento de
todas as exigências e condições sobre os serviços executados e conformidade com
normas previstas no Edital, seus documentos anexos, e no Contrato, todos oriundos
do presente Pregão.
14.2.1 - Caso o objeto da nota fiscal seja recusado ou o documento fiscal apresente
incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização ou
do documento fiscal, a depender do evento
14.3 - Para possibilitar a liberação dos pagamentos, a empresa será comunicada pela
Câmara Municipal de Castanhal, para que no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
proceda a regularização de suas pendências. Caso a empresa possua débitos com o
fisco na ocasião do pagamento, o contrato poderá ser rescindido.
14.4 - Quando da emissão da Nota Fiscal será retido o percentual de 11% da
mão de obra para fins de recolhimento de INSS.
14.5 - Para fins de retenção do ISS considera-se como base de cálculo 100%
do valor dos serviços.
15.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
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desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias
úteis, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vistas imediata dos autos.
14 - Do
Pagamento

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso.
15.3 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 - A Pregoeira poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso
se os fundamentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios.
16.1 - Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a
contratada estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular
apuração, mediante processo administrativo, garantido amplo direito de defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis:
16.1.1 - multa compensatória de até 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o valor
total da contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da
contratada, sem prejuízo das demais sanções administrativas;
16.1.2 - multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso não justificado
no cumprimento dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o
primeiro dia do atraso na execução de qualquer prazo previsto no contrato, a ser
calculada sobre o valor total atualizado da contratação, até o limite de 10% (dez por
cento);
16.1.3 - multa compensatória de até 10% (dez por cento) a ser calculada sobre o valor
total da contratação, no caso de inadimplemento da garantia do objeto, sem prejuízo
das demais sanções administrativas;

15 - Dos
Recursos

16.1.4 - multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total do contrato, no caso de inobservância do prazo fixado
para apresentação de garantia, até o limite de 2% (dois por cento).
16.1.5 - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.
16.1.6 - multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de falta de funcionário
terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite
de 10% (dez por cento).
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16.1.7 - multa moratória de 0,5% (meio por cento) por atraso no horário de trabalho de
funcionário terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato
até o limite de 10% (dez por cento).
16.1.8 - multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso no pagamento dos
funcionários terceirizados, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato
até o limite de 20% (vinte por cento).
16 - Das
Penalidades

16.1.9 - advertência;
16.1.10 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Castanhal/PA, por até dois anos;
16.1.11 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos.
16.1.12 - A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou
em parte, quando o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e
aceito pela Câmara Municipal de Castanhal/PA
16.2 - O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.
16.3 - As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência,
impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Castanhal/PA ou
declaração de inidoneidade.
16.4 - Quando da aplicação das sanções, no caso de impedimento de licitar e contratar
com a Câmara Municipal de Castanhal/PA ou declaração de inidoneidade, a
contratada será descredenciada por igual período.
16.5 - Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no
termo contratual.
16.6 - A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização da
empresa licitante por eventuais perdas ou danos causados à Câmara Municipal de
Castanhal/PA
17.1 - Verificada qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de Castanhal notificará
a empresa licitante acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, para, querendo, apresentar defesa prévia (§ 2º, do art. 87, da Lei Federal nº
8.666/93).
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17.2 - Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação,
com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela Câmara Municipal de
Castanhal, através do Diretor-Geral, a aplicação ou não das penalidades previstas em
17- Aplicação Edital.
das
penalidades: 17.3 - Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso à Câmara
Municipal de Castanhal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, junto
à Tesouraria do Município de Castanhal, sem efeito suspensivo
17.4 - A Câmara Municipal de Castanhal/PA, através de seu Presidente, julgará, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, procedente ou improcedente a penalidade
imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela
empresa licitante será devolvida, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data do
julgamento.
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18 - Das Obrigações 18.1 - São obrigações do CONTRATANTE:
da Contratante
18.1.1 - Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a
CONTRATADA;
18.1.2 - Indicar seu representante junto à CONTRATADA, ao qual caberá a
fiscalização dos serviços prestados pela
CONTRATADA;
18.1.3 - Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a
quantidade de serventes, limitando-se ao máximo de 3 (três);

18.1.4 - Fornecer energia elétrica e água para execução dos serviços, bem
como instalações sanitárias para uso dos funcionários;
18.1.5 - Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito,
ressalvados os casos determinados pela urgência das medidas;
18.1.6 - Fornecer sabonete líquido/espuma, papel higiênico, toalha de papel
para banheiros; dispenser para suporte.
18.1.7 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e dos encargos sociais e
trabalhistas pagos pela CONTRATADA, referentes aos pagamentos dos
funcionários colocados à disposição do CONTRATANTE;
18.1.8 - Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela
CONTRATADA, sendo-lhe vedado exercer poder de mando diretamente sobre
os funcionários colocados à sua disposição pela CONTRATADA;
18.1.9 - Liberar/restituir as garantias e seguros, na forma capitulada no §4º do
art. 56 da Lei nº 8.666/93.
19.1 - São obrigações da CONTRATADA, além do fornecimento da mão-deobra, equipamentos de proteção individual e uniformes para a perfeita execução
dos serviços de copeiragem, vigia e de limpeza do Edifício do CONTRATANTE
e demais atividades correlatas, a CONTRATADA obriga-se à:
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19 - Das
Obrigações da
Contratada

19.1.1 - Fiel execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos
empregados, inclusive por motivo de doença, além de conceder orientações
necessárias aos funcionários para execução dos serviços;
19.1.2 - Zelar pelos materiais, móveis e instalações, equipamentos e utensílios
que lhe forem entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando
extraviados ou danificados.
19.1.3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou avarias causados
por empregados em pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ocorridos
no exercício do trabalho, efetuando o ressarcimento dos prejuízos verificados;
19.1.4 - Caberão à CONTRATADA todas as despesas com equipamentos de
proteção individual, uniformes, cartões ponto, livro-ponto ou sistema de registro
de frequência equivalente, conforme legislação vigente e tudo que for
necessário para o desempenho dos serviços objetos do presente contrato,
exceto aqueles permitidos pela legislação do trabalho;
19.1.5 - Os empregados deverão trabalhar devidamente uniformizados;
19.1.6 - A CONTRATADA deverá manter todos os direitos trabalhistas, inclusive
contribuições previdenciárias, fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de
modo a não prejudicar a boa prestação dos serviços e os direitos dos
trabalhadores, bem como impedir quaisquer responsabilidades à Câmara
Municipal de Castanhal/PA (solidária ou subsidiária), sob pena de rescisão do
contrato e aplicação da multa compensatória e da cláusula penal previstas neste
contrato, sem prejuízo das demais sanções aqui previstas;
19.1.7 - A CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE todas as
despesas que este tiver que realizar para suprir as falhas ocorridas na execução
do presente contrato, em consequência da ação ou omissão da CONTRATADA
ou de seus empregados;
19.1.8 - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os tributos e
contribuições que venham incidir sobre os serviços objeto do presente contrato,
não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer obrigações ou responsabilidades
quanto a eles;
19.1.9 - Executar os serviços objeto desta licitação por intermédio de seus
funcionários, sendo vedada a subcontratação, no todo ou em parte;
19.1.10 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos
termos da legislação vigente, comprometendo-se a fiscalizar os serviços
executados por seus empregados, acatando as determinações e normas do
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CONTRATANTE no tocante ao perfeito andamento dos serviços ora
contratados;
19.1.11 - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar
os serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas
carteiras de trabalho;
19.1.12 - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas após notificação qualquer funcionário com conduta
inconveniente ao CONTRATANTE;
19.1.13 - Manter durante os turnos de trabalho meio de contato disponível com
preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos;
19.1.14 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos funcionários, das
normas disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;
19.1.15 - Assumir todas as responsabilidades e providenciar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus funcionários, acidentados ou com mal
súbito, por meio do seu preposto;
19.1.16 - Manter todos os equipamentos de proteção individual em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos imediatamente;
19.1.17 - Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão
permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de maneira meticulosa e constante, mantendo sempre
em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;
19.1.18 - Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas
áreas do CONTRATANTE;
19.1.19 - Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de
trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,
conforme exigência legal;
19.1.20 - Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de
seu pessoal, observando a norma do ministério do trabalho que exige o controle
de ponto (manual ou eletrônico), bem como as ocorrências havidas;
19.1.21 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
com observância das recomendações aceitas pelas normas técnicas e pela
legislação;
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19.1.22 - Observar conduta adequada na utilização dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios, visando à correta execução dos
serviços;
19.1.23 - Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram
no bom andamento da rotina de funcionamento da Administração;
19.1.24 - Exigir que seus funcionários portem cartão de identificação, fornecido
pela CONTRATADA;
19.1.25 - Fornecer uniformes adequados ao tipo de serviço – mínimo de 2 (dois),
por funcionário –, providenciando a substituição sempre que necessário, de
modo que os funcionários apresentem-se, diariamente, no melhor aspecto de
higiene e limpeza, de acordo com o clima. Estes uniformes deverão ter
identificação da CONTRATADA, salvo em disposição contrária da Convenção
Coletiva;
19.1.26 - Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra
natureza, intentada contra a CONTRATADA e CONTRATANTE pelos
funcionários da CONTRATADA, pedindo a condenação deste de forma solidária
ou subsidiária, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo,
reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituí-lo no
processo até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos
de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou
rescisão deste Contrato;
19.1.27 - Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer
natureza, seja a título solidário ou subsidiário ao CONTRATANTE, originário do
contrato de prestação de serviços mantido entre as partes, permite-se o
desconto dos valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que
não se refiram aos serviços cobertos por este instrumento contratual;
19.1.28 - Quando não mais houver vínculo contratual entre a CONTRATADA e
o CONTRATANTE, a cobrança desses valores será feita por meio da forma
permitida pela legislação vigente;
19.1.29 - A CONTRATADA se obriga a apresentar mensalmente com a nota
fiscal/fatura os documentos exigidos na clausula da gestão do contrato;
19.1.30 - Responsabilizar-se integralmente por todos os eventuais danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência dos serviços
contratados, respondendo por todos os prejuízos;
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19.1.31 - Não disponibilizar qualquer funcionário para exercer atividades fora da
Câmara Municipal de Toledo/PR ou em atividades alheias às atividades
exclusivas do
CONTRATANTE;
19.1.32 - Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes
forem entregues para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou
danificados;
19.1.33 - Apresentar, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato,
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
na modalidade escolhida e nos termos do art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
19.2 - Além das obrigações acima elencadas, o licitante deverá observar as
especificadas no neste Edital e seus anexos
20.1 - Os licitantes, por meio do seu representante técnico devidamente
identificado e credenciado deverão realizar a vistoria nos locais onde serão
executados os serviços objeto deste Termo de Referência, afim de obter todas
as peculiaridades e características para execução do serviço.
20.2 – Para realização da vistoria, deverá ser agendada previamente pela
licitante, preferencialmente em horário de expediente normal da Câmara
Municipal de Castanhal/PA – das 08h00min as 14h, pelo telefone (91)991409517, a qual será acompanhada por servidor do Departamento Administrativo;
20.3 - As vistorias devem ser finalizadas até 02 (dois) dias úteis antes a data de
abertura do certame.
20.4 - A vistoria às dependências da Câmara Municipal é OBRIGATÓRIA,
sendo que a não realização da vistoria, acarretara na desclassificação da
empresa no processo licitatório.
20.5 - O ato de apresentação de proposta, pelos licitantes, implicará na tácita
admissão de que o edital, seus anexos e possíveis esclarecimentos prestados
foram suficientes para que os serviços sejam executados nas condições
estipuladas pelo Edital e seus anexos.

20 - Da Visita
Técnica

21.1 - Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes
aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
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(Obrigatória)

21.2 - A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
21.3 - Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela
Pregoeira, pela equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.
21.4 - É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos
trabalhos para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de
seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo
formal.
21.5 - A Pregoeira e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do
art. 43, da Lei nº 8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

21 - Das
Disposições Gerais

21.6 - A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte da Câmara
Municipal de Castanhal/PA. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento
de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
21.7 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o edital do pregão.
21.8 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações,
vencidos os respectivos prazos legais.
21.9 - Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser direcionados aa Pregoeira, protocolizados na Câmara
Municipal de Castanhal/PA, situada na Rua Major Wilson, nº 450, Nova Olinda
- Centro Administrativo, CEP 68.742-190, Castanhal, Pará, de segunda a sextafeira, das 08h00min às 14h00min.
21.10 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
21.11 - O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta
licitação é o da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia prévia e
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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21.12 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e
doutrina aplicável, e dos princípios gerais de direito.

Castanhal/PA, 28 de fevereiro de 2019
MIYUKI
TAKASAKI:01552697207

Assinado de forma digital por
MIYUKI
TAKASAKI:01552697207

Miyuki Takasaki
Pregoeira da Câmara Municipal de Castanhal/PA

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
(91)99140-9517 www.camaradecastanhal.pa.gov.br
Página 25 de 61

ANEXO I
PROPOSTA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 PP

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:.......................................................................FONE/FAX: (0xx..................................)

Quantidade
Unid.
de postos

Lote Item Descrição
1

1

Valor Mensal
Valor Global dos Postos
dos Postos
(10 meses)

Posto de Copeira

2

MO

R$

R$

2

Posto
Servente
Limpeza

5

MO

R$

R$

3

Posto de Vigia

4

MO

R$

de
de

R$

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1. Local e horário da prestação dos serviços
Área interna e externa da Câmara Municipal de Castanhal/PA, situada à Rua Major Wilson, nº 450, Nova
Olinda, Centro Administrativo, CEP: 68.742-190, de segunda à sexta-feira, em período diurno, salvo em
caso de excepcionalidades, cuja distribuição diária dos horários ficará a critério da Administração.
1.2. Quadro quantitativo de colaboradores, carga horária de trabalho:
Quantidade de funcionários

Carga horária Semanal
/ diária

Copeira

02

30 h/semana

Servente de Limpeza

05

30 h/semana

Vigia

04

12hx36h

Função
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A Câmara Municipal de Castanhal/PA tem a finalidade da contratação para proporcionar que as
atividades-meio sejam repassadas a terceiros e o órgão/entidade focar na sua atividade-fim.
A justificativa da necessidade de contratação por lote: A administração optou então por agrupar
as três funções em um mesmo lote, por questões de economicidade, se for feito por item as licitações
para os itens serão independentes e gerarão o pagamento de despesas indiretas para cada item.
Os pagamentos serão realizados em conformidade com o número de postos de serventes
efetivamente utilizados no período, bem como o período efetivo de serviços prestados.

1.3. Condições para o exercício das funções:
a) Todos os empregados, obrigatoriamente, devem utilizar os EPIs necessários e adequados à execução
de cada serviço, de acordo com a legislação em vigor, eliminando assim o risco de contaminação de
agentes biológicos e se apresentarem uniformizados e devidamente identificados.
b) Boa apresentação, atentando-se aos aspectos de higiene pessoal;
c) Cortesia no atendimento;
1.4. Atribuições das funções do Posto de Copeira
a) Atender a copa da Instituição. Fazer café, chá, suco e preparar pequenos lanches.
b) Manter a copa limpa e organizada, bem como todos os componentes do local, como geladeira e
microondas.
c) Repor itens como copos descartáveis. Lavar a louça proveniente da execução da atividade.
d) Organizar a mesa de refeições.
e) Controlar as quantidades de gêneros alimentícios utilizados e manter o supervisor/encarregado
informado, como também mandar folha de controle de gêneros alimentícios para a Câmara de
Castanhal/PA, para aferição do quantitativo entregue pelas empresas responsáveis pelo insumo.
f) Executar outras tarefas correlatas a função, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
g) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados e
aprovados.
h) Executar outros serviços compatíveis, sempre que necessários.
1.5. Atribuições das funções do Posto de Servente
1.5.1. ÁREAS INTERNAS: Compreendem todos os andares do Edifício (salas, saguão, auditório,
corredores, banheiros, etc.).
Diariamente, uma vez, ou sempre que solicitado:
a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
b) Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias;
c) Limpar com pano umedecido em água e produtos apropriados, os pisos cerâmicos e outros;
d) Limpar com saneantes domissanitários os banheiros;
e) Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para o local indicado pela
Administração;
f) Limpar os elevadores com produtos adequados;
g) Limpar as escadas e seus corrimãos;
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h) Zelar pelas plantas, colocadas no interior do prédio, regando-as regularmente;
i) Manter abastecidos, com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os banheiros, realizando
vistorias durante o expediente da Câmara e providenciando reposição, sempre que necessário;
j) Limpeza diária de panos, baldes e demais materiais e equipamentos utilizados nos serviços de
limpeza;
k) Atender com presteza qualquer solicitação de limpeza de emergência.
l) Executar demais serviços considerados à frequência diária;
Semanalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:
a) Remover, com pano umedecido em produtos adequados a cada caso, o pó das mesas, cadeiras,
armários, arquivos, prateleiras, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes,
inclusive aparelhos elétricos, telefônicos, extintores de incêndio e demais itens que compõem o
ambiente;
b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas;
c) Limpar, com produto neutro, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;
d) Lustrar todo o mobiliário envernizado e/ou encerado, com produtos adequados a cada caso;
e) Limpar, com produto apropriado, as forrações em assentos e poltronas;
f) Limpar, com produtos adequados, os azulejos das paredes das instalações sanitárias e copas;
g) Vasculhar, com o espanador, paredes e tetos;
h) Limpar os espelhos com produto adequado, pelo menos duas vezes por semana;
i) Limpar as áreas acarpetadas com produtos adequados, sendo vedado o uso de produtos de cheiro
forte e penetrante, que interfiram no ambiente de trabalho; j) Executar demais serviços considerados
necessários à frequência semanal.
Mensalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:
a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) Limpar forros, paredes e rodapés, lavando-os, se necessário;
c) Limpeza dos vidros, usando líquido próprio para limpeza de vidros;
d) Remover manchas de paredes, portas e onde mais houver;
e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

a) Executar outros serviços compatíveis, sempre que necessários.
1.5.2. ÁREAS EXTERNAS: Compreendem áreas não edificadas, mas integrantes do imóvel, como:
passeios, rampas, estacionamento, circulação de veículos, jardim, gramado, piscina (espelho d’água) e
acessos.
Diariamente, uma vez, ou sempre que solicitado: a) Varrer as áreas
pavimentadas externas;
b) Recolher lixos e resíduos no gramado;
c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
Semanalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:
a) Lavar as áreas pavimentadas externas;
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b) Limpeza dos vidros, usando líquido próprio para limpeza de vidros;
1.4. Atribuições das funções do Posto de Vigia
a) Zelar pela guarda do patrimônio; vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis; Percorrer as
dependências; Verificando portas e janelas; Observar movimentação/ comportamento das pessoas,
para prevenir perdas; Registrar a passagem pelos pontos de ronda; Relatar avarias nas instalações;
Prevenir incêndios, acidentes e outras anormalidades; Realizar abordagem preventiva pós-furto;
Acompanhar abertura e fechamento do local;
b) Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando as para os setores desejados,
bem como informando sobre o impedimento da entrada nos locais nos horários não permitidos;
c) Acionar polícia e corpo de bombeiros; registrar ocorrências;
d) Executar outras tarefas afins inerentes ao cargo.
e) Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada no local de trabalho.
f) Poderá, ainda, ser exigido do Vigia: Realização de pequenos serviços e/ou reparos, tais como a troca
de lâmpadas, de torneiras ou resistências de chuveiros, sendo que aqueles mais complexos deverão
ser levados ao conhecimento do fiscal do contrato para providencia-lo;
g) Comunicar-se; transmitir recados; Operar sistema telefônico; Redigir relatórios;
h) Manter o quadro de chaves, anotando o fluxo de uso e guarda.

2. PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
2.1. A Contratante fornecerá para a execução dos serviços de limpeza todos os produtos de limpeza e
equipamentos que serão utilizados na higienização dos ambientes;

3. UNIFORMES
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes adequados aos seus funcionários;
3.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que
não desbotem facilmente e deverão conter identificação da empresa;
3.3. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do início da prestação dos serviços;
3.4. Todos os itens de uniforme e EPIs estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a
pedido dela, deverão ser substituídos, em um prazo de até 30 dias, caso não correspondam às
especificações;
3.5. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser entregue à CONTRATANTE sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO;
3.6. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho, salvo em
disposição contrária da convenção coletiva;
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3.7. A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado, quando da entrega dos novos,
salvo em disposição contrária da convenção coletiva;
4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
4.1. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) deverão atender as normas pertinentes à segurança
laboral do funcionário, minimizando ou eliminando os riscos de contaminação por agente biológico;
4.2. O fornecimento dos EPIs necessários para a execução dos serviços ora licitados serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
4.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens nas quantidades
necessárias à perfeita execução dos serviços e à preservação da saúde laboral do funcionário;

5. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE AS PROPOSTAS:
5.1 - Os serviços constantes deste Anexo deverão ser fornecidos conforme o constante no edital
e seus anexos, após a assinatura do contrato e do recebimento da Nota de Empenho.

5.2 - Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item.
5.3 - Concordamos com todas as condições do Edital e seus anexos.
5.4 - Segue Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços anexa à presente
proposta, conforme item 9.4 do edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome
RG/CPF
Cargo
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:.......................................................................FONE/FAX: (0xx..................................)

Credenciamos
portador(a)

da

o(a) Sr.(a).....................................................,
cédula

de

identidade

sob

no.....................................e

CPF/MF

sob

no

..................................., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL nº 02/2019 PP, instaurado pela Câmara Municipal de Castanhal/PA, na qualidade de
representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer
lances, assinar atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:.......................................................................FONE/FAX: (0xx..................................)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PP, instaurado
pela Câmara Municipal de Castanhal/PA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........................)

O

representante

legal

da

Empresa

….................................................................................., na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 PP, instaurado pela Câmara
Municipal de Castanhal/PA, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente
os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº
02/2019 PP, instaurado pela Câmara Municipal de Castanhal/PA, por seu representante credenciado,
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989,
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante legal
RG/CPF
Cargo

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO.
1 - DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão social:
Rua:

nº:

Bairro:

CEP:

Cidade:

UF:

CNPJ:

Insc. Est.:

Insc. Mun.:

Banco:

Agência:

Conta-corrente:

Telefone:

Fax:

Site:

Contador da empresa:

Telefone:

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome:
Função:
Data Nasc.:
Escolaridade:

Est. Civil:
CPF:

RG:

Rua:

nº:

Bairro:

CEP:

Cidade:
Telefone:

UF:
Celular:

Email:

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.
_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo
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ANEXO VII
CONTRATO Nº XXXXXXX
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CASTANHAL, através do(a)
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, CNPJ-MF, Nº 05.111.372/0001-09, denominado daqui por
diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ALACIR VIEIRA CANDIDO JUNIOR,
PRESIDENTE DA CÂMARA, portador do CPF nº 884.158.481-53, residente na RUA PEDRO PORPINO,
635, e do outro lado XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, XXX,
XXXXX, XXXXX, CEP XXXXX-XX, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato
representado pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXX, residente na XXXXXXXXX, XXXX, XXXXXX, XXXXX,
CEP XXXXXX-XX, portador do(a) CPF XXXXXXXXX, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo
contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste
contrato;
3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL as notas de
empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato,
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a
consecução dos serviços;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º,
do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de
05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado
na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena
defesa, as seguintes penalidades:
Advertência;
Multa;
Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE,
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
7.3.
As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada
a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4.
O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda par a o Município, no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso,
descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
7.5.
O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que
deram causa à penalidade;
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7.6.
O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer
anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências
cabíveis;
7.7.
As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com
prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no
prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor mensal da presente avença é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), a ser pago no prazo
de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção
dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a)
CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da
ordem de serviço emitida.
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à
Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto
resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na
dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade XXXXXXX Operacionalização das Atividades do Poder
Legislativo, Classificação econômica XXXXXXXX Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento
XXXXXXX, no valor de R$ XXXXXXXX, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser
empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito
público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de CASTANHAL, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
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11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

CASTANHAL-PA, XXXXXXXXX

CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CNPJ(MF) 05.111.372/0001-09
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________

2.________________________________

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
(91)99140-9517 camaracast.licitacao@gmail.com
Página 39 de 61

ANEXO VIII
MODELO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)
Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente
para participação de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2019 PP, instaurado pela
Câmara Municipal de Castanhal/PA, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO PARA FINS DO EXIGIDO PELO ARTIGO xxx, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
CASTANHAL.

PROPONENTE:..........................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................................................................
CNPJ:................................................FONE/FAX:(0xx..........)

Declaramos para os devidos fins de direito que, na qualidade
de proponente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 02/2019 PP, instaurado
pela Câmara Municipal de Castanhal, que não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato
social, estatuto social), impedidas de contratar com a Câmara Municipal de Castanhal nos termos do
artigo XXX da Lei Orgânica c/c com o Artigo 9, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

............................., ....... de ............................ de 2019.

_______________________________________________
Nome do Representante Legal
RG/CPF
Cargo
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de Copeiragem, limpeza, asseio e
conservação e vigia com fornecimento de mão-de-obra residente, pelo período de 10 (dez) meses, para
Câmara Municipal e Castanhal/PA, conforme composição constante do presente Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
A contratação dos serviços de copeiragem, limpeza, asseio, conservação e vigia, com fornecimento de
uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI), tem por objetivo manter as condições
necessárias ao desempenho das funções desta Casa Legislativa, garantindo serviços de copa, um
ambiente limpo, higienizado e em bom estado de conservação para os serviços de limpeza e a segurança
do estabelecimento através dos vigias desarmados.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Local e horário da prestação dos serviços
Área interna e externa da Câmara Municipal de Castanhal/PA, situada à Rua major Wilson, nº 450, Nova
Olinda, Centro Administrativo, Castanhal/PA, de segunda à sexta-feira, em período diurno, salvo em caso
de excepcionalidades, cuja distribuição diária dos horários ficará a critério da Administração.
3.2. Quadro quantitativo de colaboradores, carga horária de trabalho:
Quantidade de funcionários

Carga horária Semanal /
diária

Copeira

02

30 h/semana

Servente de Limpeza

05

30 h/semana

Vigia

04

12hx36h

Função

Conforme parâmetro estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 30 de abril de 2008, que
dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não:
“DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
...
Art. 43. ...
Parágrafo único. Os órgãos deverão utilizar as experiências e parâmetros aferidos e
resultantes de seus contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de-obra, em
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face das características das áreas a serem limpas, buscando sempre fatores econômicos
favoráveis à administração pública.

Os pagamentos serão realizados em conformidade com o número de postos de serventes
efetivamente utilizados no período, bem como o período efetivo de serviços prestados.
3.3. Condições para o exercício das funções:
a) Todos os empregados, obrigatoriamente, devem utilizar os EPIs necessários e adequados à execução
de cada serviço, de acordo com a legislação em vigor, eliminando assim o risco de contaminação de
agentes biológicos e se apresentarem uniformizados e devidamente identificados.

b) Boa apresentação, atentando-se aos aspectos de higiene pessoal;
c) Cortesia no atendimento;
3.4. Atribuições das funções do Posto de Copeira
a) Atender a copa da Instituição. Fazer café, chá, suco e preparar pequenos lanches.
b) Manter a copa limpa e organizada, bem como todos os componentes do local, como geladeira e
microondas.
c) Repor itens como copos descartáveis. Lavar a louça proveniente da execução da atividade.
d) Organizar a mesa de refeições.
e) Controlar as quantidades de gêneros alimentícios utilizados e manter o supervisor/encarregado
informado, como também mandar folha de controle de gêneros alimentícios para a Câmara de
Castanhal/PA, para aferição do quantitativo entregue pelas empresas responsáveis pelo insumo.
f) Executar outras tarefas correlatas a função, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
g) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados e
aprovados.
h) Executar outros serviços compatíveis, sempre que necessários.
3.5. Atribuições das funções do Servente
3.5.1. ÁREAS INTERNAS: Compreendem todos os andares do Edifício (salas, saguão, auditório,
corredores, elevador, banheiros, escadas, etc.).
Diariamente, uma vez, ou sempre que solicitado:
a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

b) Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias;
c) Limpar com pano umedecido em água e produtos apropriados, os pisos
cerâmicos e outros;
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d) Limpar com saneantes domissanitários os banheiros;
e) Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para o local indicado pela
Administração;

f) Limpar os elevadores com produtos adequados;
g) Limpar as escadas e seus corrimãos;
h) Zelar pelas plantas, colocadas no interior do prédio, regando-as regularmente;
i) Manter abastecidos, com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os banheiros, realizando
vistorias durante o expediente da Câmara e providenciando reposição, sempre que necessário;

j) Limpeza diária de panos, baldes e demais materiais e equipamentos utilizados nos serviços de
limpeza;

k) Atender com presteza qualquer solicitação de limpeza de emergência.
l) Executar demais serviços considerados à frequência diária;
Semanalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:

a) Remover, com pano umedecido em produtos adequados a cada caso, o pó das mesas, cadeiras,
armários, arquivos, prateleiras, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes,
inclusive aparelhos elétricos, telefônicos, extintores de incêndio e demais itens que compõem o
ambiente;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas;
c) Limpar, com produto neutro, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;
d) Lustrar todo o mobiliário envernizado e/ou encerado, com produtos adequados a cada caso;
e) Limpar, com produto apropriado, as forrações em assentos e poltronas;
f) Limpar, com produtos adequados, os azulejos das paredes das instalações sanitárias e copas;
g) Vasculhar, com o espanador, paredes e tetos;
h) Limpar os espelhos com produto adequado, pelo menos duas vezes por semana;

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
(91)99140-9517 www.camaradecastanhal.pa.gov.br
Página 44 de 61

i) Limpar as áreas acarpetadas com produtos adequados, sendo vedado o uso de produtos de cheiro
forte e penetrante, que interfiram no ambiente de trabalho;

j) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
Mensalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) Limpar forros, paredes e rodapés, lavando-os, se necessário;
c) Limpeza dos vidros, usando líquido próprio para limpeza de vidros;
d) Remover manchas de paredes, portas e onde mais houver;
e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
3.5.2. ÁREAS EXTERNAS: Compreendem áreas não edificadas, mas integrantes do imóvel, como:
passeios, rampas, estacionamento, circulação de veículos, jardim, gramado, piscina (espelho d’água) e
acessos.
Diariamente, uma vez, ou sempre que solicitado:

a) Varrer as áreas pavimentadas externas;
b) Recolher lixos e resíduos no gramado;
c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
Semanalmente, uma vez, ou sempre que solicitado:

a) Lavar as áreas pavimentadas externas;
b) Limpeza dos vidros, usando líquido próprio para limpeza de vidros;
c) Realizar limpeza das bordas da piscina (espelho d’água) utilizando produtos adequados;
3.6. Atribuições das funções do Posto de Vigia
a) Zelar pela guarda do patrimônio; vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis; Percorrer as
dependências; Verificando portas e janelas; Observar movimentação/ comportamento das pessoas,
para prevenir perdas; Registrar a passagem pelos pontos de ronda; Relatar avarias nas instalações;
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b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Prevenir incêndios, acidentes e outras anormalidades; Realizar abordagem preventiva pós-furto;
Acompanhar abertura e fechamento do local;
Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando as para os setores desejados,
bem como informando sobre o impedimento da entrada nos locais nos horários não permitidos;
Acionar polícia e corpo de bombeiros; registrar ocorrências;
Executar outras tarefas afins inerentes ao cargo.
Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada no local de trabalho.
Poderá, ainda, ser exigido do Vigia: Realização de pequenos serviços e/ou reparos, tais como a troca
de lâmpadas, de torneiras ou resistências de chuveiros, sendo que aqueles mais complexos deverão
ser levados ao conhecimento do fiscal do contrato para providencia-lo;
Comunicar-se; transmitir recados; Operar sistema telefônico; Redigir relatórios;
Manter o quadro de chaves, anotando o fluxo de uso e guarda.

4. PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
4.1. A Contratante fornecerá os produtos de limpeza e equipamentos que serão utilizados para a
higienização dos ambientes;
5. UNIFORMES
5.1. A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes adequados aos seus funcionários;
5.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que
não desbotem facilmente e deverão conter identificação da empresa;
5.3. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do
início da prestação dos serviços;
5.4. Todos os itens de uniforme e EPIs estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a
pedido dela, deverão ser substituídos, em um prazo de até 30 dias, caso não correspondam às
especificações;
5.5. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser entregue à CONTRATANTE sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO;
5.6. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho, salvo em
disposição contrária da convenção coletiva;
5.7. A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado, quando da entrega dos novos,
salvo em disposição contrária da convenção coletiva;
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6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
6.1. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) deverão atender as normas pertinentes à segurança
laboral do funcionário, minimizando ou eliminando os riscos de contaminação por agente biológico;
6.2. O fornecimento dos EPIs necessários para a execução dos serviços ora licitados serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
6.3. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens nas quantidades
necessárias à perfeita execução dos serviços e à preservação da saúde laboral do funcionário;

7. PLANILHAS DE CUSTOS
7.1 - Deverá ser elaborada pala proponente a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços
para o Posto de Trabalho, respeitando-se os dispositivos da convenção coletiva.
7.1.1 - A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços para o Posto de Trabalho deverá
conter, de forma discriminada, os valores dos encargos, insumos e demais obrigações as quais estejam
as empresas obrigadas a cumprirem.
8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
8.1. Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o prazo de vigência do contrato será de 10
(dez) meses, podendo ser prorrogado ao interesse da administração, até o limite de 60 (sessenta) meses,
nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
9. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. Até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar a Câmara
Municipal de Castanhal/PA garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do total da contratação,
em uma das modalidades descritas a seguir:
9.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;
9.1.2. seguro-garantia;
9.1.3. fiança bancária.
9.2. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento de:

Rua Major Wilson, n.º 450, Nova Olinda Centro Administrativo – CEP: 68.742-190 Fone
(91)99140-9517 camaracast.licitacao@gmail.com
Página 47 de 61

9.2.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
9.2.2. prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
9.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado;
9.2.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo
contratado.
9.3. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como
beneficiário direto, único e exclusivo a Câmara Municipal de Castanhal/PA e deve contemplar todas as
situações elencadas no subitem anterior.
9.4. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em nome da
Câmara Municipal de Castanhal/PA, devendo constar do instrumento a renúncia expressa, pelo fiador,
do benefício previsto no artigo 827, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
9.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia acarretará a aplicação
de multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
9.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993;
9.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
9.8. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato.
9.9. A garantia será renovada a cada prorrogação.
9.10. A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
9.11. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, o contratado obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pela contratante.
9.12. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação
de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
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9.12.1. Caso as condições acima não ocorram até o fim do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual, a garantia e os valores das faturas correspondentes a 1(um) mês de serviços serão
utilizados para o pagamento dessas verbas trabalhistas aos trabalhadores alocados à execução dos
serviços.
9.12.2. A contratada autoriza a contratante, no momento da assinatura do contrato, a reter a garantia,
caso as exigências acima não sejam cumpridas no prazo determinado.
9.12.3. O pagamento será realizado mediante Termo de Ajustamento de Conduta, lavrado pelo Ministério
Público do Trabalho, a ser celebrado entre a Administração e a empresa contratada, com a interveniência
do sindicato da categoria profissional, se houver.
9.12.4. Na impossibilidade de se lavrar o termo de ajustamento de conduta respectivo, o pagamento será
efetuado mediante depósito judicial.
9.13. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para
o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato.
9.14. A garantia não será executada nos seguintes casos:
9.14.1. caso fortuito ou força maior;
9.14.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
9.14.3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração;
ou
9.14.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
10. VISITA TÉCNICA (OBRIGATÓRIA)
10.1. É OBRIGATÓRIO que os licitantes, por meio do seu representante técnico devidamente
identificado, façam vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto deste Termo de
Referência para ter conhecimento das peculiaridades do serviço licitado.
10.2. A vistoria deverá ser agendada previamente pela licitante, preferencialmente em horário de
expediente normal da Câmara Municipal de Castanhal/PA – das 08h00min às 14h, pelo telefone
(91) 98076-2500, a qual será acompanhada por servidor do Departamento Administrativo;
10.3. As vistorias devem ser realizadas até 02 (dois) dias úteis antes da data limite para apresentação
da proposta;
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10.4. A vistoria às dependências da Câmara Municipal é obrigatória, sendo que a não realização da
vistoria resulta na desclassificação da empresa participante do certame
10.5. O ato de apresentação de proposta, pelos licitantes, implicará na tácita admissão de que o edital,
seus anexos e possíveis esclarecimentos prestados foram suficientes para que os serviços sejam
executados nas condições estipuladas pelo Edital e seus anexos.

11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante depósito bancário em conta corrente da
contratada, em até 05 (cinco) dias contados da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo
fiscal do contrato, dando conta do cumprimento de todas as exigências e condições sobre os serviços
executados e conformidade com normas previstas no Edital, seus documentos anexos, e no Contrato,
todos oriundos do presente Pregão.
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
12.1. São obrigações do CONTRATANTE:

I - Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a CONTRATADA;
II- Indicar seu representante junto à CONTRATADA, ao qual caberá a fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA;

III

- Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a quantidade de serventes,
limitando-se ao máximo de 3 (três);

IV

- Fornecer energia elétrica e água para execução dos serviços, bem como instalações sanitárias
para uso dos funcionários;

V

- Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos
determinados pela urgência das medidas;

VI

- Fornecer sabonete líquido/espuma, papel higiênico, toalha de papel para banheiros;

VII

- Fiscalizar o cumprimento das obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas pagos pela
CONTRATADA, referentes aos pagamentos dos funcionários colocados à disposição do
CONTRATANTE;

VIII

- Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela CONTRATADA, sendo-lhe
vedado exercer poder de mando diretamente sobre os funcionários colocados à sua disposição pela
CONTRATADA;
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IX

- Liberar/restituir as garantias e seguros, na forma capitulada no §4º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

12.2. São obrigações da CONTRATADA:
São obrigações da CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, equipamentos de proteção
individual e uniformes para a perfeita execução dos serviços de limpeza do Edifício do CONTRATANTE
e demais atividades correlatas, a CONTRATADA obriga-se à:

I

- Fiel execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos empregados, inclusive por motivo
de doença, além de conceder orientações necessárias aos funcionários para execução dos
serviços;

II

- Zelar pelos materiais, móveis e instalações, equipamentos e utensílios que lhe forem entregues
para uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados.

III

- Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou avarias causados por empregados em
pertences do CONTRATANTE ou de terceiros, ocorridos no exercício do trabalho, efetuando o
ressarcimento dos prejuízos verificados;

IV

- Caberão à CONTRATADA todas as despesas com equipamentos de proteção individual,
uniformes, cartões-ponto, livro-ponto ou sistema de registro de frequência equivalente, conforme
legislação vigente e tudo que for necessário para o desempenho dos serviços objetos do presente
contrato, exceto aqueles permitidos pela legislação do trabalho;

V

- Os empregados deverão trabalhar devidamente uniformizados;

VI

- A CONTRATADA deverá manter todos os direitos trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias, fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar a boa
prestação dos serviços e os direitos dos trabalhadores, bem como impedir quaisquer
responsabilidades à Câmara Municipal de Toledo (solidária ou subsidiária), sob pena de rescisão
do contrato e aplicação da multa compensatória e da cláusula penal previstas neste contrato, sem
prejuízo das demais sanções aqui previstas;

VII

- A CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE todas as despesas que este tiver que
realizar para suprir as falhas ocorridas na execução do presente contrato, em consequência da
ação ou omissão da CONTRATADA ou de seus empregados;

VIII

- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições que venham
incidir sobre os serviços objeto do presente contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer
obrigações ou responsabilidades quanto a eles;

IX

- Executar os serviços objeto desta licitação por intermédio de seus funcionários, sendo vedada a
subcontratação, no todo ou em parte;
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X

- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente,
comprometendo-se a fiscalizar os serviços executados por seus empregados, acatando as
determinações e normas do CONTRATANTE no tocante ao perfeito andamento dos serviços ora
contratados;

XI

- Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, tendo funções
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

XII

- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 10 (dez) horas após
notificação qualquer funcionário com conduta inconveniente ao CONTRATANTE;

XIII

- Manter durante os turnos de trabalho meio de contato disponível com preposto capaz de tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

XIV

- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos funcionários, das normas disciplinares
determinadas pelo CONTRATANTE;

XV

- Assumir todas as responsabilidades e providenciar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu preposto;

XVI

- Manter todos os equipamentos de proteção individual em perfeitas condições de uso, devendo
os danificados serem substituídos imediatamente;

XVII - Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços,
de modo a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de maneira meticulosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;

XVIII - Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
CONTRATANTE;
XIX

- Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, conforme exigência legal;

XX

- Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, observando
a norma do ministério do trabalho que exige o controle de ponto (manual ou eletrônico), bem como
as ocorrências havidas;

XXI

- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância das
recomendações aceitas pelas normas técnicas e pela legislação;
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XXII - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios,
visando à correta execução dos serviços;

XXIII - Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom andamento da rotina
de funcionamento da Administração;

XXIV - Exigir que seus funcionários portem cartão de identificação, fornecido pela
CONTRATADA;

XXV - Fornecer uniformes adequados ao tipo de serviço – mínimo de 2 (dois), por funcionário –,
providenciando a substituição sempre que necessário, de modo que os funcionários apresentemse, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza, de acordo com o clima. Estes uniformes
deverão ter identificação da CONTRATADA, salvo em disposição contrária da Convenção
Coletiva;

XXVI - Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, intentada contra
a CONTRATADA e CONTRATANTE pelos funcionários da CONTRATADA, pedindo a
condenação deste de forma solidária ou subsidiária, esta deverá comparecer espontaneamente
em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituí-lo no processo até
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta
responsabilidade não cessa após o término ou rescisão deste Contrato;

XXVII - Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza, seja a título
solidário ou subsidiário ao CONTRATANTE, originário do contrato de prestação de serviços
mantido entre as partes, permite-se o desconto dos valores correspondentes das faturas a serem
pagas, mesmo que não se refiram aos serviços cobertos por este instrumento contratual;

XXVIII - A CONTRATADA se obriga a apresentar mensalmente com a nota fiscal/fatura os documentos
exigidos na clausula da gestão do contrato;

XXIX - Quando não mais houver vínculo contratual entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, a
cobrança desses valores será feita por meio da forma permitida pela legislação vigente;

XXX - Responsabilizar-se integralmente por todos os eventuais danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo por todos os prejuízos;

XXXI - Não disponibilizar qualquer funcionário para exercer atividades fora da Câmara Municipal de
Toledo/PR ou em atividades alheias às atividades exclusivas do CONTRATANTE;

XXXII - Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem entregues para uso,
substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados;
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XXXIII - Apresentar, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, garantia no valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade escolhida e nos
termos do art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
12.3. Além das obrigações acima elencadas, o licitante deverá observar as especificadas no Edital e no
contrato.
13. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
Deverá ser selecionada a proposta que oferecer o menor preço global, respeitandose o valor máximo
mensal por posto de trabalho.
14. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE
14.1. O preço máximo da Licitação é de R$ xxx.xxx.xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) foi
calculado por meio da média feita entre as cotações apresentadas:

Quantidade
Unid.
de postos

Lote Item Descrição
1

1

Valor Mensal
Valor Global dos Postos
dos Postos
(10 meses)

Posto de Copeira

2

MO

R$

R$

2

Posto
Servente
Limpeza

5

MO

R$

R$

3

Posto de Vigia

4

MO

R$

de
de

R$

14.2. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será as Convenções Coletivas
de Trabalho dos Sindicatos indicadas neste Termo de Referência, ou ainda, na ausência de regulação
por tais instrumentos, o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais
para a categoria profissional correspondente;
14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre
as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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15. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos das
seguintes dotações orçamentárias:
Manutenção da Administração da Câmara Municipal
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NOS CASOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
16.1. Pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, a contratada estará sujeita à
aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração, mediante processo administrativo,
garantido amplo direito de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis:
16.1.1. multa compensatória de até 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o valor total da
contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem prejuízo
das demais sanções administrativas;
16.1.2. multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso não justificado no cumprimento
dos prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso na execução de
qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado da contratação, até o
limite de 10% (dez por cento);
16.1.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) a ser calculada sobre o valor total da contratação,
no caso de inadimplemento da garantia do objeto, sem prejuízo das demais sanções administrativas;
16.1.4. multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor
total do contrato, no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação de garantia, até o limite
de 2% (dois por cento).
16.1.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos
I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.
16.1.6. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de falta de funcionário terceirizado, a ser
calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 10% (dez por cento).
16.1.7. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por atraso no horário de trabalho de funcionário
terceirizado, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 10% (dez por
cento).
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16.1.8. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso no pagamento dos funcionários
terceirizados, a ser calculada sobre o valor da parcela mensal do contrato até o limite de 20% (vinte por
cento).
16.1.9. advertência;
16.1.10. suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Câmara
Municipal de Toledo/PR, por até dois anos;
16.1.11. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos.
16.1.12. A critério da Administração, poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pela Câmara Municipal de
Castanhal/PA.
16.2. O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.
16.3. As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento de licitar
e contratar com a Câmara Municipal de Castanhal/PA ou declaração de inidoneidade.
16.4. Quando da aplicação das sanções, no caso de impedimento de licitar e contratar com a Câmara
Municipal de Castanhal/PA ou declaração de inidoneidade, a contratada será descredenciada por igual
período.
16.5. Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no termo contratual.

17. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
xxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador do Depto. Administrativo

Castanhal/PA, 28 de Fevereiro de 2019.
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ANEXO X
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Número do Processo:
Modalidade: ______________
Número ____/2019_
Dia ____/____/_________ às _____:_____ horas
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)
A
B
C
D

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):
Município/UF:
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:
Número de meses de execução contratual:
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

UNIDADE DE MEDIDA

Quantidade total a contratar
(em função da unidade de medida)

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que
concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa
Nota 2: As provisões constantes desta planilha poderão ser desnecessárias quando se tratar de
determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para
com a Administração.
1. MÓDULOS
MÃO DE OBRA
Mão de obra vinculada à execução contratual
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1
Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Normativo da Categoria Profissional
4
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço
Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
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Módulo 1 – Composição da Remuneração
1
Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)
TOTAL

Valor (R$)

Nota 1: O Módulo 1 se refere ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço no
período de 12 meses
Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36h, em caso de não concessão ou concessão
parcial do intervalo intrajornada (§ 4.º do art. 71 da CLT), o valor a ser pago será inserido na
remuneração utilizado a alínea “G”.
Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13.º (décimo terceiro) salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13.º (décimo terceiro) salário, Férias e Adicional de Férias
A
13.º (décimo terceiro) salário
B
Férias e Adicional de Férias
TOTAL

Valor (R$)

Nota 1: Como a planilha de custos e formação de preços é calculada MENSALMENTE, provisiona-se
1/12 (um-doze avos) dos valores referentes a gratificação natalina e adicional de férias.
Nota 2: O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração
que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
Percentual
Valor (R$)
A
INSS
20,00%
B
Salário Educação
2,50%
C
SAT
D
SESC ou SESI
1,50%
E
SENAI – SENAC
1,00%
F
SEBRAE
0,60%
G
INCRA
0,20%
H
FGTS
8,00%
TOTAL
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Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles
estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: O SAT, a depender do grau de risco do serviço, irá variar entre 1% - para risco leve – 2% - para
risco médio – e 3% - para risco grave.
Nota 3: Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1, o Módulo 3, Módulo 4 e o Módulo
6.
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar
C
Outros (especificar)
TOTAL

Valor (R$)

Nota 1: O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago
pelo empregado)
Nota 2: Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de
Trabalho e atentar-se ao disposto no art. 6.º desta Instrução Normativa.
Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2
Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
Valor (R$)
2.1 13.º (décimo terceiro) salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
TOTAL
Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3
Provisão para Rescisão
A Aviso prévio indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
D Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
F
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado
TOTAL

Valor (R$)

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Nota 1: Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo
repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de Ausências Legais
(Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da prestação do serviço.
Nota 2: Haverá incidência do Submódulo 2.2 sobre esse módulo.
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Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais
Valor (R$)
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Licença Maternidade
F
Outros (especificar)
TOTAL
Nota: As alíneas “A” a “F” referem-se somente ao custo que será pago ao repositor pelos dias trabalhados
quando da necessidade de substituir a mão de obra alocada na prestação do serviço.
Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada
Valor (R$)
A
Intervalo para repouso ou alimentação
TOTAL
Nota: Quando houver a necessidade de reposição de um empregado durante sua ausência nos casos
de intervalo para repouso ou alimentação deve-se contemplar o Submódulo 4.2.
Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição de Profissional Ausente
4
Custo de Reposição de Profissional Ausente
4.1 Ausências Legais
4.2 Intrajornada
TOTAL
Módulo 5 – Insumos Diversos
5
Insumos Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Valor (R$)

Valor (R$)

TOTAL
Nota: Valores mensais por empregado
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos
C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)

Valor (R$)
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C.3. Tributos Municipais (especificar)
TOTAL
Nota 1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado
Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B
C
D
E
F

Mão de obra vinculada à execução contratual
(valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 – Provisão para Rescisão
Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5 – Insumos Diversos
Subtotal (A + B + C + D + E)
Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO

Valor (R$)

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Tipo de Serviço
(A)

I
II
N

Serviço 1
(indicar)
Serviço 2
(indicar)
Serviço N
(indicar)

Valor Proposto
por Empregado
(B)

Qtde. de
Empregados
por Posto
(C)

R$

Valor
Proposto
por Posto
(D) = (BxC)
R$

Qtde.
de
Postos
(E)

Valor Total
do Serviço
(F) = (D x E)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N)
4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO
Valor proposto por unidade de medida*
Valor mensal do Serviço
Valor global da proposta
(valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato)
Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

Valor (R$)

A
B
C
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