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PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 007/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2022  

 

PREÂMBULO 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, Estado de Pernambuco, através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio do 

Pregoeiro Paulo Afonso de Lima Gomes, nomeado pela nomeado pela Portaria Nº 

24/2022 de 3 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento dos 

interessados que realizará, licitação na modalidade PREGÃO na forma 

ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, autorizada no Processo 

Licitatório Nº 011/2022, e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.0 – DA REGÊNCIA LEGAL  

 

1.1 Este Pregão reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal 

Nº 048/2020, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, atualizado 

pelo Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 7 

de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, pela legislação 

pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

2.0 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA 

DO TEMPO  

 

2.1 Recebimento das Propostas a partir do dia 16 de março de 2022 às 

12h00min até o dia 28 de março de 2022 às 12h00min. 

 

2.2 Abertura das Propostas: 28 de março de 2022 às 12h00min 

 

2.3 Início da sessão de disputa de preços: 28 de março de 2022 às 13h00min 

 

2.4 O Prestador dos Serviços deverá observar, rigorosamente, as datas e os 

horários limites para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, 

também, para o início da disputa. 

 

2.5 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao Certame. 

 

2.6 Formalização de consultas: observado o prazo legal, o Prestador dos 

Serviços poderá formular consulta através do próprio sistema no campo 

“mensagens”, ou por e-mail licitacaosantafilomena@hotmail.com. As consultas 

serão respondidas diretamente no sítio www.bnc.org.br, no campo “mensagens”, 

no link correspondente a este Edital. 

 

3.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

3.1 O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da 

tecnologia da informação – INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de 
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autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 

todas as fases do Certame. 

 

3.2 Os trabalhos serão conduzidos por Servidor Público designado através de 

ato interno, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BNC”, constante da página 

eletrônica da Bolsa Nacional de Compras, coordenadora do sistema. 

 

4.0 – DO OBJETO  

 

4.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para futura e eventual Contratação de empresa (s) especializada em 

terceirização de mão de obra, para à prestação de serviços de Porteiro,  Zelador  

e Auxiliar de Sala, destinado a suprir as necessidades do Município de Santa 

Filomena (PE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

5.0 – DO CREDENCIAMENTO  

 

5.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou 

sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 

toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à 

Bolsa Nacional de Compras. 

 

5.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de 

empresas. A vedação à participação de interessados que se apresentam 

constituídos sob a forma de consórcio não terá prejuízos à competitividade do 

certame, visto que, em regra, a formação de consorcio é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante 

vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os 

requisitos do edital, o que não se aplica no presente certame.  

 

5.3.1 - Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de 

contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a 

forma de consórcio, conforme se depreende do texto da lei 8.666/93, que em seu 

artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios 

em licitações por ela promovidas, conclui-se que a vedação de constituição de 

empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende ao 

interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade 

e moralidade.  

 

5.3.2 - Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa 

exatamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de 

empresas que, individualmente, poderiam realizar o fornecimento do objeto, 

reduziria o número de licitantes. 

 

5.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido 

declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
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indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo 

período de suspensão no âmbito da administração municipal. Só será permitida a 

participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, 

respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 

juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 

ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 

 

5.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de 

empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora 

antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 

 

5.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente 

credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, 

conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras. 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa Nacional de Compras. 

 

c) Especificações dos serviços objeto da licitação em conformidade com 

edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante 

solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. 

Quando da “alimentação” da proposta no Sistema, será vedada a identificação da 

empresa licitante, por qualquer meio ou forma. 

  

5.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do 

sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o 

valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da 

Bolsa Nacional de Compras. 

 

5.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 

declaração constante no Anexo VII para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar 

nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu 

regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 

44 e 45 da LC 123/2006. 

 

5.9 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os 

licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – 

BNC, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-

mail: contato@bnc.org.br. 

 

6.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DOCERTAME  

 

6.1 O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da Equipe de 

Apoio, conforme as atribuições dispostas no artigo 17, do Decreto Federal 10.024 

de 20 de setembro de 2019. 

 

* CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE 

COMPRAS: 
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6.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 6.6, com firma reconhecida, 

operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa 

Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br 

 

6.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de 

Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 

 

6.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente 

se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

 

6.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras. 

 

6.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

  

6.7 O credenciamento do Prestador dos Serviços e de seu representante legal 

junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados 

e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

 

* PARTICIPAÇÃO: 

 

6.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da 

digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado 

(operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido. 

 

6.9 Caberá ao Prestador dos Serviços acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

 

6.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

6.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

 

6.12 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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6.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

6.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

6.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; Só será permitida a participação de 

empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, 

respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 

juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 

ateste a aptidão econômica e financeira para o certame; 

6.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

6.13 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 

esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR 

(41) 3557 2301, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail 

contato@bnc.org.br. 

 

7.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

7.1 A presente licitação destina-se a ampla concorrência, que devidamente 

atendam às exigências do edital e seus anexos, que tenham ramo de atividade 

compatível com o objeto da licitação, procedendo-se na forma do item 5 deste 

Edital. 

 

7.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam 

suspensas temporariamente de participar e de licitar com a administração 

Pública, ou ainda as declaradas inidôneas. 

 

7.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a 

Administração Pública a pessoa jurídica que haja sofrido penalidade de suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada 

inidônea. 

 

7.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 

natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, 

por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 

exceções legais. 

 

8.0 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

 

8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

8.3 Os Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
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restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006. 

 

8.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

8.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

8.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

8.9 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

 

8.9.1 Valor unitário. 

 

8.10 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

 

8.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

8.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

8.13 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

 

8.14 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

BNC, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 

8.15 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

 

8.15.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:  

 

1. Assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
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ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

8.16 - O licitante deverá anexar junto a proposta, sem a identificação do licitante, 

os seguintes documentos: 

 

1. Planilha de composição de custo unitário, referente ao item que o licitante 

vier concorrer, de acordo com às exigências contidas no modelo de 

planilha, Anexo XI. 

 

8.17 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem preço global 

e/ou preço dos itens, superior aos valores orçados pelo Município e previstos no 

Termo de Referência. 

 

8.18 – Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que forem apresentadas sem a 

planilha de composição de preços ou que apresente composições que não 

atendam às exigências contidas no modelo de planilha, Anexo XI. 

 

9.0 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e as licitantes. 

 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

 

9.6 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
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9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo); 

 

9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema 

os respectivos lances. 

 

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa "aberto", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 

 

9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

9.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

 

9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar- se-á automaticamente. 

 

9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o Pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

9.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem 

anterior deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Bolsa Nacional de Compras. 

 

9.16.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

 

9.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.18 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 

 

9.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível das licitantes para a 

recepção dos lances. 

 

9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

9.21 O Critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 
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9.22 Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

 

9.23 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  

 

9.24 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

 

9.25 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

 

9.26 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

 

9.27 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

9.28 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 

exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

 

9.29 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado.  

 

9.30 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

 

9.30.1 no país;  

9.30.2 por empresas brasileiras;  

9.30.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;  

9.30.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

 

9.31 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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9.32 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 

a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

 

9.32.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes.  

 

9.32.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 

02:00h (duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

 

9.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta.  

 

9.34  Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada para o objeto, 

caso tenham a intenção de participar do Cadastro de Reserva. 

 

9.35 As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção 

imediatamente, logo após encerrada a etapa competitiva através do chat no 

sistema. 

 

9.36 As licitantes que se manifestarem terão o prazo de até 02 (duas) horas 

para envio do Cadastro de Reserva formalizado no sistema eletrônico.  

 

9.37 O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no 

modelo constante do Anexo X deste Edital, sendo este apensado à ARP ou se 

fazendo constar na mesma, com as informações das licitantes que farão parte do 

Cadastro de Reserva, visto aceitarem fornecer o(s) item(ns) com preço igual ao 

da licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns). 

 

9.38 A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame 

em relação à licitante mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 

e 11 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

9.39 O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado 

quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 

do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses 

previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

9.40 A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva 

será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 

7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de Prestadora dos 

Serviços remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo 

Decreto. 

 

9.40.1 Caso a Prestadora dos Serviços do Cadastro de Reserva já tenha sido 

habilitada no certame, se convocada para fornecer o objeto em virtude de 

Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto aos documentos 

que estiverem com vigência expirada quando convocada. 
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9.41 Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste 

Edital, bem como nos seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras 

registradas no Cadastro Reserva. 

 

10.0 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação de cada item neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 

§ 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

10.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

10.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço total ou unitários 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

10.5 O pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

10.5.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características dos serviços ofertados, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos, folders ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

 

10.7 Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

10.8 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
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negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

 

10.8.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

10.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

11.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

11.1 O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas avaliando os preços 

obtidos e analisando o parecer técnico do solicitante sobre o (s) material (is) 

oferecido (quando necessário). 

 

11.2. O julgamento será efetuado pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

11.3. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

11.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 

 

11.5. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos bem como o cumprimento 

das exigências constantes do Termo de Referência, o pregoeiro divulgará o 

resultado do julgamento das propostas. 

 

12.0 – DA HABILITAÇÃO  

 

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

 

12.1.1 Certidão Administração Pública Federal - TCU – Tribunal de Contas da 

União, ou documento equivalente - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

 

12.1.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do Prestador dos Serviços a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

12.1.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

12.1.1.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

12.1.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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12.1.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

 

12.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

12.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

  

12.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

12.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

12.5 Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

12.5.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 

 

a) Para Empresas Individuais: Declaração de constituição registrada na 

Junta Comercial acompanhada das respectivas alterações, quando houver; 

 

b) Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, ou contrato social em 

vigor, e deverá estar devidamente consolidado e acompanhado das posteriores 

alterações, se houver (Lei Federal nº 11.127, de 28 de junho de 2005). 

 

c) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual; 

 

12.5.2 A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Prova e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de inscrição no Município ou Estado, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

Edital; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada por meio 

da Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

inclusive as Contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida nos termos da 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.; 

 

e) Certidão de Regularidade Fiscal com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF-FGTS); 

 

f) Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Estadual da sede ou 

domicílio da empresa; 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

– CNDT, nos termos do título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

12.5.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

12.5.2.2 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. 

 

12.5.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 

12.5.2.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 7 da Lei Nº 10.520/02 sendo facultado ao Município de Santa 

Filomena convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

12.5.3 A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, que abarque processos físicos e eletrônicos, ressalvada a 

hipótese do item 12.5.3 “a1”, com data de expedição ou revalidação dos últimos 

30 (trinta) dias anteriores à data de realização da licitação, caso o documento 

não consigne prazo de validade. 

 

a.1) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 

plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 

juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o 

certame; 

 

b) Comprovação de possuir Capital Social, igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor global da proposta, relativamente à data da apresentação da 

proposta, sob pena de inabilitação, devendo a comprovação ser feita mediante a 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis, na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta e/ou apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
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c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2020), exigíveis e apresentados na forma da lei (cópias extraídas do Livro 

Diário, com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente chancelados 

pela Junta Comercial competente) que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data da apresentação da proposta. As Sociedades criadas no exercício 

em curso deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

 

d)  Demonstração da Capacidade Financeira, o Licitante deverá atender aos 

seguintes índices: 

 

d.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a partir 

dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte 

fórmula: 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

d.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a 

partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte 

fórmula: 

 

ILC=  ATIVO CIRCULANTE    

        PASIVO CIRCULANTE  

 

d.3) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1,0 (um), calculados a 

partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível pela seguinte 

fórmula:  

 

ISG= _______________ATIVO TOTAL_________________ 

 PASIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

e)  Os Índices Contábeis acima deverão ser demonstrados em memorial de 

cálculos e assinado por contador (constando o seu número de Registro no 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC), juntando-o ao Balanço Patrimonial. 

 

f)  A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em 

qualquer um dos índices acima referidos deverá comprovar o Patrimônio Líquido 

correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor do total do serviço.  

 

g)  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último 

balanço patrimonial levantado, conforme o caso. 

 

h)  Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 

Sped Fiscal, só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de 

acordo com o Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 

 

12.5.4 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  
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a) Apresentação de 01 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a 

contento, serviço de natureza e vulto similares com o objeto da presente 

licitação; 

a.1) As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de 

capacidade técnica apresentados.  

 

a.2) Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, 

nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.  

 

12.5.5 Apresentação de Outras Comprovações: 

a) Declaração de que não utiliza, direta ou indiretamente, mão de obra de 

menores conforme as disposições contidas no art. 7, XXXIII da Constituição 

Federal de 1988, de acordo com o modelo do ANEXO III deste edital, assinada 

por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o número da 

identidade do declarante. 

 

b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo nos termos do modelo 

constante do ANEXO V, deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

 

c) Declaração expressa, conforme modelo constante no ANEXO IV de pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 

 

d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 

modelo do ANEXO VI deste edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou 

procurador da licitante, com o número da identidade do declarante. 

 

e) Declaração de Opção para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de 

acordo com o modelo do ANEXO VII deste edital, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do 

declarante; (SE FOR OCASO). 

 

12.6 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, exceto 

aqueles previstos em legislação específica. 

 

12.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar: 

 

12.7.1 Em nome da licitante, preferencialmente, com número do CNPJ e com 

endereço receptivo: 

 

a) Se a licitante for a matriz todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz ou; 

  

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 
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12.8 Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 

inabilitação do proponente. 

 

12.8.1 Todas as certidões exigidas deverão estar dentro de seus prazos de 

validade, sob pena de inabilitação do licitante. As certidões que não mencionarem 

o prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias da data da 

emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito. No que 

se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a sua atualização compreenderá o 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data da emissão, salvo disposição 

contrária em lei ou em regulamento a respeito. 

 

12.9 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também, o decreto ou ato de registro de autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade exigir. 

 

12.10 Como condição para retirada da nota de empenho, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

 

13.0 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

 

13.1 A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada 

no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, a proposta final deverá ser formulada observando o modelo constante 

do ANEXO II de proposta de preço e deverá: 

 

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 

e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal. 

 

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da 

licitante vencedora, para fins de pagamento. 

 

13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

 

13.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

 

13.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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13.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 

  

14.0 – DOS RECURSOS  

 

14.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

 

14.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

14.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

14.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

 

14.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

14.2.3.1 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 

legais, bem como, os que não forem registrados no Sistema. 

 

14.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

14.5 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

14.5.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

 

14.5.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato ou não comprovar a 

regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

 

14.6 Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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14.6.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, 

ou, ainda de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

14.7 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no Sistema da BNC, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados 

cadastrais devidamente atualizados. 

 

15.0 – DA ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

15.1 O objeto deste certame será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando 

houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente 

para homologação. 

 

15.2 O objeto deste pregão será adjudicado à licitante vencedora. 

 

15.3 A homologação deste pregão compete à autoridade superior. 

  

16.0 - DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 

16.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

16.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 

licitacaosantafilomena@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no 

seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Santa Filomena, Rua Genésio Marinho 

Falcão, S/N, Centro, Santa Filomena/PE, CEP: 56.210-000 – Pregão Eletrônico n°. 

007/2022. 

 

16.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

16.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

16.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

17.0 - DO PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E DA AUTORIDADE SUPERIOR

  

 

17.1 Caberá ao pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 17, do Decreto 

Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

 

17.2 Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo 

licitatório, conforme artigo 18 do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 

2019. 
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17.3 A Autoridade Superior caberá as atribuições previstas no artigo 13 do 

Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

 

17.4 O pregoeiro ou autoridade superior buscarão subsídios em pareceres 

emitidos por técnicos ou especialistas no assunto do objeto desta licitação. 

 

18.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1 DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

18.1.1  O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual 

redução daqueles praticados, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

18.1.2 Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo 

superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de 

Santa Filomena convocará o licitante registrado visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado. 

 

18.1.2.1 Frustrada a negociação, o Prestador dos Serviços será liberado do 

compromisso assumido. 

 

18.1.2.2 Na hipótese do subitem anterior, o Município de Santa Filomena 

convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação do Processo 

Licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de negociação. 

 

18.1.3 Quando o preço de mercado para determinado item torna-se superior aos 

preços registrados e, o Prestador dos Serviços registrado, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município de 

Santa Filomena poderá: 

 

18.1.3.1 Liberar o Prestador dos Serviços do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido de prestação de 

fornecimento. 

 

18.1.3.2 Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando 

igual oportunidade de negociação. 

 

18.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Município de Santa Filomena 

procederá à revogação do Item em questão, da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

18.2 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.2.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando: 

 

18.2.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

18.2.1.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável. 

18.2.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior àqueles praticados no mercado. 

18.2.1.4 Tiver presente razões de interesse público. 
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18.2.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Autoridade 

Competente do o Município de Santa Filomena. 

 

18.2.3 O Prestador dos Serviços poderá solicitar o cancelamento do seu registro 

de preço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

18.3 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

18.3.1 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

18.4 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

18.4.1 Para o fornecimento será através de contrato, Nota de Empenho ou 

documento equivalente, pela secretaria solicitante, à licitante que tenha firmado 

e assinado a Ata. 

 

19.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

20.0 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

20.1 Após a adjudicação e homologação do resultado da licitação do objeto pela 

autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores 

correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser 

firmada entre as licitantes vencedoras e a Prefeitura Municipal de Santa Filomena, 

ficando vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a 

terceiros, sem prévia e expressa autorização do ente gerenciador. 

 

20.1.1 O adjudicatário será convocado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data de sua convocação oficial, assinar a Ata de Registro de Preços; 

 

20.1.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Prefeitura Municipal de Santa Filomena; 

 

20.2 É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação 

regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preço no 

prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem 

de classificação, para assiná-la, após comprovados os requisitos de habilitação, 

feita a negociação e aceita a proposta. 

 

21.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

21.1 A dotação das Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Assistência Social, 

Fundo Municipal de Saúde e dos demais órgãos ou entes da administração direta 

ou indireta da Prefeitura Municipal de Santa Filomena que desejaram fazer uso da 

ata de registro de preços correrão por conta dos orçamentos consignados para 

cada um deles.  
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22.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

22.1  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

23.0 - DO PAGAMENTO  

 

23.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

24.0 – DAS PENALIDADES  

 

24.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta 

Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvado os casos 

devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 

garantida à prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, 

cumulativamente ou não: 

 

a) Advertência: 

 

b) Multa, nos seguintes termos: 

 

b.1) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo estipulado: 5% 

(cinco por cento) dos serviços requeridos. 

 

b.2) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta 

de entrega ou pela recusa em realizar a execução do objeto: 10% (dez por cento) 

dos serviços requeridos. 

 

b.3) Pela demora em corrigir o serviço rejeitado, caracterizada pelo não 

cumprimento do prazo especificado no Edital: 2% (dois por cento) do valor dos 

serviços rejeitados. Os serviços defeituosos não substituídos serão considerados 

como não executados. 

 

b.4) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com 

alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 

anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o 

limite de 10%. 

 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o 

Município de Santa Filomena, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovia a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior. 

 

24.2 Além das penalidades citadas, a Prestadora dos Serviços ficará sujeita, ainda 

no que couber, às demais penalidades referidas nos Capítulos IV da Lei Federal 

n° 8.666/93 e posteriores alterações. 
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24.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem 

prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

24.4 No caso de não recolhimento do valor da multa dentro do prazo máximo de 

5 (cinco) dias corridos, a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o 

§ 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

24.5 - A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 

devidos pela PMSF-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 

empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções já previstas. 

 

24.6 As sanções descritas no item 24.1 também se aplicam às integrantes do 

cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem 

justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública. 

 

25.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

25.1 É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

25.2 Fica assegurado a PREFEITURA DE SANTA FILOMENA o direito de revogar 

esta licitação em face de razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito 

e fundamentado. 

 

25.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a PREFEITURA DE SANTA FILOMENA não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

resultado do Processo Licitatório. 

 

25.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

25.5 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

  

25.6 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não assinar a ata/contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais. 

 

25.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação. 
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25.8 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

25.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

 

25.10 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

 

25.11 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 

25.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 

25.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

 

25.14 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

25.15 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

25.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

WWW.BNC.ORG.BR e no site www.santafilomena.pe.gov.br, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

25.17 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 

legislação vigente. 

 

25.18 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá 

o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

25.19 São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Termo de Referência;  

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Declaração do Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII 

do Art. 7º da CF;  

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

Exigências de Habilitação;  

ANEXO V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

Impeditivo à Habilitação;  

ANEXO VI - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

http://www.bnc.org.br/
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ANEXO VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempreendedor 

Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VIII - Modelo de Ata de registro de preços;  

ANEXO IX – Minuta de Contrato;  

ANEXO X – Modelo Cadastro Reserva; e 

ANEXO XI – Modelo de Planilha. 

 

Santa Filomena/PE, 15 de março de 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

PAULO AFONSO DE LIMA GOMES 

Pregoeiro do Município 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 DO OBJETO  

 

1.1- O presente Termo de Referência tem por objetivo instruir o processo de 

licitação destinado a selecionar proposta (s) para obtenção de REGISTRO DE 

PREÇOS, para futura e eventual Contratação de empresa (s) especializada em 

terceirização de mão de obra, para à prestação de serviços de Porteiro, Zelador e 

Auxiliar de Sala, destinado a suprir as necessidades do Município de Santa 

Filomena (PE), de acordo com as especificações e condições relacionadas neste 

Termo de Referência. 

 

1.2- Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Termo de 

referência, atendidas todas as especificações e demais elementos técnicos 

constantes deste Anexo.  

 

1.3- A carga horária semanal poderá ser menor que a estabelecida a depender da 

necessidade da secretaria, por decisão do administrador, coordenador 

administrativo ou responsável pela unidade. 

  

1.4- Também por decisão do administrador, coordenador administrativo ou 

responsável pela unidade, os empregados contratados podem trabalhar ou não 

durante os sábados, domingos e feriados, aos quais serão devidos horas extras a 

serem pactuados entre contratante e contratada, por meio de termo aditivo. 

 

2.0 DA JUSTIFICATIVA  

2.1- O Município de Santa Filomena/PE, atualmente contam com uma carência de 

pessoal para apoiar os servidores nas demandas rotineiras, tendo em vista a 

necessidade de contratação de prestação de serviços de apoio.  

 

2.2- A fragilidade da estrutura de pessoal de apoio às unidades tem ocasionado 

consequências negativas ao seu bom funcionamento, bem como acarretando 

ineficiências e fazendo com que os servidores enfrentem dificuldades para um 

melhor desempenho.   

 

2.3- A contratação de empresa de terceirização tem como objetivo melhorar o 

funcionamento administrativo, a fim de não comprometer sua dinâmica alocando 

servidores em áreas de apoio quando poderiam executar atividades de maior 

relevância para o cumprimento das metas organizacionais e dentro das 

atribuições principais de seus cargos. Com isso, serão alcançados melhores 

resultados, inclusive, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento 

dos recursos humanos.  

 

2.4- A informação da quantidade de postos a serem contratados é compatível 

com a quantidade mínima necessária de serviços a serem executados, conforme 

estrutura do Município.  As atividades a serem desempenhadas são de natureza 

continuada. 
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3.0 DA QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO. 

 

3.1- Os serviços deverão atender as especificações abaixo descritas, conforme os 

características e tipos apresentados a seguir: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
HORAS 

UNITARIA 
HORAS 
TOTAL  

SALÁRIO 
VALOR 

UNITARIO 
HORA 

VALOR 
MENSAL  

VALOR 
ANUAL 

01 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE PORTEIRO  

44 HORAS 
SEMANAIS  

9 220 1980 
R$ 

1.326,25 
 R$          

15,36  

 R$           
30.412,

80  

 R$            
364.953,6

0  

02 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE ZELADOR  
44 HORAS 
SEMANAIS  

18 220 3960 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$           
57.261,

60  

 R$            
687.139,2

0  

03 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE AUXILIAR 
DE SALA  44 

HORAS 
SEMANAIS  

50 220 11000 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$         
159.060

,00  

 R$         
1.908.720

,00  

TOTAL 
 R$         

246.73
4,40  

 R$         
2.960.81

2,80  

         

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
HORAS 

UNITARIA 
HORAS 
TOTAL  

SALÁRIO 
VALOR 

UNITARIO 
HORA 

VALOR 
MENSAL  

VALOR 
ANUAL 

01 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE PORTEIRO  

44 HORAS 
SEMANAIS  

2 220 440 
R$ 

1.326,25 
 R$          

15,36  

 R$              
6.758,4

0  

 R$               
81.100,80  

02 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE ZELADOR  
44 HORAS 
SEMANAIS  

4 220 880 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$           
12.724,

80  

 R$            
152.697,6

0  

TOTAL 
 R$           

19.483,
20  

 R$            
233.798,

40  

 
        

 
        

SECRETARIA SAUDE 

01 DESCRIÇÃO QUANT. 
HORAS 

UNITARIA 
HORAS 
TOTAL  

SALÁRIO 
VALOR 

UNITARIO 
HORA 

VALOR 
MENSAL  

VALOR 
ANUAL 
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02 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE PORTEIRO  

44 HORAS 
SEMANAIS  

7 220 1540 
R$ 

1.326,25 
 R$          

15,36  

 R$           
23.654,

40  

 R$            
283.852,8

0  

03 

PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO 
DE ZELADOR  
44 HORAS 
SEMANAIS  

21 220 4620 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$           
66.805,

20  

 R$            
801.662,4

0  

TOTAL 
 R$           

90.459,
60  

 R$         
1.085.51

5,20  

 
        

 
     

 
  

RESUMO GERAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
HORAS 

UNITARIA 
HORAS 
TOTAL  

SALÁRIO 
VALOR 

UNITARIO 
HORA 

VALOR 
MENSAL  

VALOR 
ANUAL 

01 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE PORTEIRO  

44 HORAS 
SEMANAIS  

18 220 3960 
R$ 

1.326,25 
 R$          

15,36  

 R$           
60.825,

60  

 R$            
729.907,2

0  

02 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE ZELADOR  
44 HORAS 
SEMANAIS  

43 220 9460 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$         
136.791

,60  

 R$         
1.641.499

,20  

03 

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
DE AUXILIAR 
DE SALA  44 

HORAS 
SEMANAIS  

50 220 11000 
R$ 

1.236,43 
 R$          

14,46  

 R$         
159.060

,00  

 R$         
1.908.720

,00  

TOTAL 
 R$    

356.67
7,20  

 R$   
4.280.12

6,40  

 

3.2- O custo Global máximo estimado é de R$ 4.280.126,40 (quatro milhões, 

duzentos e oitenta mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), sendo os 

valores unitários (hora), compostos da seguinte forma: 

 

1- MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SALA E ZELADOR  
CATEGORIAS SALÁRIO  QUANT. VALOR DA HORA  

AUXILIAR   R$            1.236,43  1 
 R$                           
5,62  

TOTAL     
 R$                           
5,62  

    
2- ENCARGOS SOCIAIS    
GRUPO A %   

INSS 20,00% 
 R$                           
1,12  

FGTS 8,00% 
 R$                           
0,45  

Salário Educação 2,50% 
 R$                           
0,14  

SESC/SESI 1,50% 
 R$                           
0,08  

SENAC/SENAI 1,00% 
 R$                           
0,06  
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SEBRAE 0,60% 
 R$                           
0,03  

INCRA 0,20% 
 R$                           
0,01  

Férias Gozadas 8,01% 
 R$                           
0,45  

1/3 das Férias 2,67% 
 R$                           
0,15  

13º Salário 9,33% 
 R$                           
0,52  

Encargos Rescisórios (Grupo F da CCT) 27,19% 
 R$                           
1,53  

TOTAL DOS ENCARGOS 81,00% 
 R$                           
4,55  

TOTAL DOS ENCARGOS + SALÁRIOS 
 R$                         
10,17  

    
3- INSUMOS        
  VALOR UNITARIO  QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

TREINAMENTO / RECICL 
 R$                   0,43  1 

 R$                           
0,43  

SINDICATO  
 R$                   0,69  1 

 R$                           
0,69  

FARDAMENTO   R$                   0,50  1 
 R$                           
0,50  

TOTAL  
 R$                           
1,62  

4- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   

GRUPO B 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

VALOR POR HORA QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO/LUCRO  R$                   1,52  0 

 R$                           
1,52  

TOTAL  R$                   1,52  0 
 R$                           
1,52  

    

 SALÁRIO  
ENCARGOS + 
INSUMOS ADM LUCRO  

TOTAL ITEM 1 + ITEM 2 
+ ITEM 3 + ITEM 4  R$                   5,62  

 R$                         
6,17  

 R$                           
1,52  

TOTAL 
 R$                                                                  

13,31  

VALOR PARA CALCULAR O TRIBUTO 
 R$                                                                 

13,31  
    

5 - TRIBUTOS    

TRIBUTOS   %   

ISS   5,00% 
 R$                           
0,67  

COFINS   3,00% 
 R$                           
0,40  

PIS   0,65% 
 R$                           
0,09  

TOTAL   8,65% 
 R$                           
1,15  

        

TOTAL DOS CUSTOS 
VALOR UNITÁRIO DA 
HORA  QUANIDADE  

 VALOR TOTAL DA 
HORA  
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TOTAL  R$                 14,46  1 
 R$                         
14,46  

 
 

1- MÃO DE OBRA PORTEIRO  

CATEGORIAS SALÁRIO  QUANT. VALOR DA HORA  

AUXILIAR   R$            1.326,25  1 
 R$                           
6,03  

TOTAL     
 R$                           
6,03  

    

2- ENCARGOS SOCIAIS    

GRUPO A %   

INSS 20,00% 

 R$                           

1,21  

FGTS 8,00% 
 R$                           
0,48  

Salário Educação 2,50% 
 R$                           
0,15  

SESC/SESI 1,50% 
 R$                           
0,09  

SENAC/SENAI 1,00% 
 R$                           
0,06  

SEBRAE 0,60% 
 R$                           
0,04  

INCRA 0,20% 
 R$                           
0,01  

Férias Gozadas 8,01% 
 R$                           
0,48  

1/3 das Férias 2,67% 
 R$                           
0,16  

13º Salário 9,33% 
 R$                           
0,56  

Encargos Rescisórios (Grupo F da CCT) 27,19% 
 R$                           
1,64  

TOTAL DOS ENCARGOS 81,00% 
 R$                           
4,88  

TOTAL DOS ENCARGOS + SALÁRIOS 

 R$                         

10,91  
    

3- INSUMOS        
  VALOR UNITARIO  QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

TREINAMENTO / RECICL 
 R$                   0,43  1 

 R$                           
0,43  

SINDICATO  
 R$                   0,69  1 

 R$                           
0,69  

FARDAMENTO   R$                   0,50  1 
 R$                           
0,50  

TOTAL  
 R$                           
1,62  

4- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   
GRUPO B 

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

VALOR POR HORA QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO/LUCRO  R$                   1,61  0 

 R$                           
1,61  

TOTAL  R$                   1,61  0 
 R$                           
1,61  
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 SALÁRIO  
ENCARGOS + 
INSUMOS ADM LUCRO  

TOTAL ITEM 1 + ITEM 2 
+ ITEM 3 + ITEM 4  R$                   6,03  

 R$                         
6,50  

 R$                           
1,61  

TOTAL 
 R$                                                                  

14,14  

VALOR PARA CALCULAR O TRIBUTO 
 R$                                                                 

14,14  
    

5 – TRIBUTOS    

TRIBUTOS   %   

ISS   5,00% 
 R$                           
0,71  

COFINS   3,00% 
 R$                           
0,42  

PIS   0,65% 
 R$                           
0,09  

TOTAL   8,65% 
 R$                           
1,22  

        

TOTAL DOS CUSTOS 
VALOR UNITÁRIO DA 
HORA  QUANIDADE  

 VALOR TOTAL DA 
HORA  

TOTAL  R$                 15,36  1 
 R$                         
15,36  

 
OBS.: AS PLANILHAS DEVERÃO SER ELABORADAS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA 
VIGENTE NA REGIÃO QUE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS. 

  

4.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.1- Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, deslocamentos e quaisquer 

outros custos e despesas que incidam sobre o objeto. Não será permitido, 

portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

5.0 OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

5.1 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimentos dos serviços, objeto do presente 

Termo de Referência e seus Anexos, utilizando empregados treinados, para 

cumprir com fidelidade e objetividade o que está estabelecido nas Convenções 

coletivas de trabalho do Sindicato dos Trabalhadores. 

5.2 - Manter seus empregados, quando em horário de trabalho, devidamente 

uniformizados, identificados por Crachá, com fotografia recente, para acesso às 

dependências dos Logradouros Públicos, do Município de Santa Filomena/PE. 

5.3 - Substituir qualquer contratado que seja inconveniente à ordem ou às 

normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, ou no caso de 

falta, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o andamento e 

a boa execução dos serviços, com a previa anuência da Secretaria de 

Administração. 

5.4 - Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas 

obrigações. 

5.5 - A CONTRATADA deverá instruir seus prepostos quanto à necessidade de 

atender as solicitações da CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, 
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relativas aos serviços contratados, inclusive quanto aos cumprimentos das 

normas internas. 

5.5.1- São Atribuições do preposto, dentre outras: 

a) Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

b) Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA; 

c) Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da 

CONTRATADA, evitando prejuízos aos serviços contratos; 

d) Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as 

determinações instruções e orientações emanadas das autoridades da 

CONTRATANTE, salvo se manifestamente ilegais ou não previstas em contrato; 

e) Reposta-se ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato para dirimir 

quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços; 

f) Relatar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato, pronta e 

imediatamente toda e qualquer irregularidade observada;  

g) Realizar, além das atividades as tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer 

outras que julgar necessárias pertinentes a boa prestação dos serviços 

contratados e que sejam compatíveis com sua função; 

h) Encaminhar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato todas as Notas 

Fiscais/Faturas dos Serviços restados; 

i) Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos 

Serviços Prestados, sempre que solicitado; 

j) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da 

CONTRATADA; 

5.5.2 - Responsabilizar-se pelo pagamento das verbas rescisórias decorrentes das 

rescisões de contrato de trabalho da mão de obra aplicada durante a vigência dos 

serviços, objeto deste Termo de Referência, ou comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção do contrato de trabalho. 

5.6 - Assumir as obrigações estabelecidas na legislação incluído o seguro de vida 

obrigatório que deverá ser custeado pela contratada, destinado à cobertura dos 

riscos e acidentes pessoais de dependências da Prefeitura Municipal de Santa 

Filomena/PE, nos valores estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho 

referentes à cada categoria. 

5.7 - Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à 

prevenção de acidentes, informando, imediatamente, as ocorrências da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE. 

5.8 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 
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5.9 - Apresentar na data da assinatura do contrato a relação dos funcionários 

designados para a prestação dos serviços com anuência da Prefeitura Municipal 

de Santa Filomena/PE. 

5.10 - A Contratada deverá apresentar escala anual de férias dos servidores 

contratados, até 30 (trinta) dias do início de cada exercício, submetendo-a a 

aprovação do fiscal de contrato e promovendo a substituição dos profissionais 

afastados, sem custo adicional para a contratada. 

5.11 - Apresentar ao fiscal do Contrato, quadro nominativo de todo contingente 

de empregados destinados a prestação dos serviços contratados, constando 

inclusive endereços e Telefones Residenciais, Identidade e Carteira de Trabalho. 

5.12 - Acatar as orientações do fiscal do contrato ou de seu substituto legal, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas. 

5.13 - Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 

observada em função da prestação dos serviços contratados. 

5.14 - Manter durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para 

contratar com administração Pública, apresentando sempre que exigido os 

comprovantes de regularidade Fiscal. 

5.15 - Atender as Solicitações dos serviços nos prazos estabelecidos no presente 

Termo de Referência. 

5.16 - Responder civil e penalmente por quaisquer danos pessoais e matérias que 

comprovadamente vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE, e ou a terceiros por ação ou omissão de seus 

empregados durante a prestação dos serviços. 

5.17 - Orientar seus empregados ao sigilo profissional que deverá ser mantido 

em relação as informações que venham a ter acesso. 

5.18 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências dos 

Logradouros Públicos e vice-versa, por meios próprios em caso de paralização dos 

transportes coletivos. 

5.19 - A empresa deverá fornecer fardamento para os seus contratados, às suas 

expensas devendo ser distribuído de acordo com o quantitativo de Uniforme 

abaixo descriminado para cada servidor contratado e substituídos quando 

necessário mediante a devolução do fardamento anterior, conforme combinado 

na convenção coletiva de trabalho das referidas categorias. 

5.20 – Disponibilizar no mínimo 02 (duas) camisas e duas (duas) calças em brim, 

com bolso nas laterais, elástico na cintura, cor e arte a combinar. 

 

a) Além de fardamento a contratada deverá disponibilizar a partir do 1º 

dia da prestação de serviços todo equipamento de segurança e risco de 

vida, condicionados ao tipo de atividade a ser desempenhada tais 
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como: botas, capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares e 

respiratórios; 

b) O descumprimento da determinação constante na alínea anterior, 

ensejará notificação a contratada, bem como a não aceitação da 

permanência do empregado dentro das dependências dos Logradouros 

Públicos. 

5.21 - Instruir os seus empregados sobre o cumprimento das normas da 

Contratante. 

 

5.22 - Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados, conforme o art. 74, §2º, da CLT, permitindo a fiscalização da 

Contratante acesso aos respectivos dados. 

 

5.23 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

 

5.24 - Fornecer a Contratante cópia da folha de pagamento e comprovantes de 

recolhimento dos encargos sociais (FGTS e Previdência Social), juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura e recibo de cada mês anterior ao serviço prestado, 

correspondentes aos empregados vinculados a execução contratual. 

 

5.25 Pagar impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente os 

salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas inclusive os 

benefícios, de acordo com as convenções coletivas de trabalho das referidas 

categorias. 

 

5.26 - Acatar a fiscalização do serviço contratado levando a efeito por pessoa 

devidamente credenciada para tal fim pela contratante e atender as solicitações 

imediatamente. 

 

5.27 - Conservar e reparar possíveis danos as instalações da contratante 

disponibilizadas para uso dos seus empregados. 

 

5.28 - Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades 

durante o horário em que estiverem restando os serviços. 

 

5.29 - Dar conhecimento prévio a Fiscalização da Contratante das alterações de 

empregados a serem efetuadas, decorrentes de substrfuic6es, exclusões ou 

inclusões necessárias. 

 

5.30 - Realizar, par meios próprios ou por subcontratação, curso de reciclagem 

aos empregados, sem que isso implique em Ônus a Contratante ou aos 

empregados. 

 

5.31 - Não abordar autoridades e servidores para tratar de assuntos particulares, 

de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for o Fiscal do Contrato. 
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5.32 - A Contratada deverá instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

escritório na cidade de Santa Filomena/PE, previamente definido pela 

administração. 

 

5.33 - Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio desenha 

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo 

de verificar se as suas contribuintes previdenciárias foram recolhidas. 

 

5.34 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 

 

5.35 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá ensejo a 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do 

impedimento de licitar e contratar junto ao município, nos termos do art. 70 da 

Lei no 10.520/02. 

 

5.36 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para 

todos os empregados. 

 

5.37 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização. 

 

5.38 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

FGST dos empregados, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo 

da aplicação de sansões pecuniária e do impedimento de licitar e contratar junto 

ao município, nos termos do art 70 da Lei no 10.520/02. 

 

5.39 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

pagamento do salário no dia fixado, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, 

sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento de licitar e 

contratar junto ao município, rios termos do art. 70 da Lei no 10.520/02. 

 

5.40 – O domicilio bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade 

de Santa Filomena/PE. 

 

5.41 - A Contratada deverá, ainda, informar e fiscalizar o cumprimento pelos 

empregados, das orientações seguintes: 

 

a) ser pontual e permanecer no local de serviço durante o horário de trabalho; 

b) adotar os procedimentos de segurança aplicáveis na execução dos serviços; 

c) prestar os serviços com higiene pessoal satisfatória; 

d) zelar pelos equipamentos e ferramentas sob sua responsabilidade; 

f) observar as condições dos equipamentos e ferramentas utilidade, comunicando 

a área competente sempre que verificar a falta de condições de uso; 

g) tratar os colegas de trabalho com educação, cordialidade e respeito; 

 

6.0 DAS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA SOLICITANTE 

 

6.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por servidor especialmente 

designado pela Secretaria solicitante, podendo sustar, recusar quaisquer serviços 

prestados em desacordo com as condições e exigências especificadas neste 

Termo de Referência e seus Anexos. 
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6.2 - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 

executados. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços, dentro das normas contratuais. 

 

6.3 - Notificar por escrito a Contratada, as ocorrências de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

6.4 - Autorizar o acesso as suas dependências aos empregados da empresa 

Contratada destinados a prestar os serviços contratados, desde que credenciados 

e devidamente identificados par crachá. 

 

6.5 - Efetuar o pagamento a Contratada nos pregos e nas condições pactuadas no 

presente instrumento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo Fiscal de Contrato. 

 

6.6 - Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou 

preposto que não cumpra as normas da Prefeitura Municipal de Santa 

Filomena/PE, na prestação dos serviços, que produza complicações pare a 

fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das 

funções que lhe foram atribuídas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a 

comunicação do fiscal de contrato. 

 

6.7 - Efetuar todos os pagamentos nos prazos previstos no presente Termo de 

Referência. 

 

7.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

7.1- A adjudicação será feita por ITEM. E a ata terá a vigência de 12 (doze) 

meses. 

 

8.0 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 

 

8.2 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência no que couber, bem como no Contrato a ser 

firmado entre as partes.  

 

8.3 - Os serviços deverão ser executados nos prédios e logradouros públicos 

deste Município de Santa Filomena/PE, conforme especificado no Termo de 

Referência 

 

8.4 - A LICITANTE CONTRATADA deverá fornecer o fardamento e todos os 

equipamentos e EPIs necessários ao cumprimento do contrato, conforme 

exigências no Termo de Referência. 

 

8.5 - Todos os tributos e encargos trabalhistas correrão a cargo da CONTRATADA. 

 

8.6 - A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços, em conformidade 

com as especificações descritas Termo de Referência e na Proposta Financeira 

apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 
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8.7 - A Secretaria solicitante indicará servidor para acompanhar a execução do 

Contrato. 

 

8.8 -  Serão recusados os serviços que não atendam às especificações 

constantes no termo de referência. 

 

8.9 - A LICITANTE CONTRATADA obriga-se a executar o objeto em 

conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e na sua 

Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a 

substituição do prestador de serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 

quando necessário. 

 

8.10 - Os serviços serão executados nos Horários e condições a seguir 

explicitados: 

 

8.10.1 - Os Serviços deverão ser executados, com carga horário de 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, com intervalos de almoço de no mínimo de 1 (uma) 

hora, de acordo com as normas e procedimentos; serão também prestados 

serviços por hora trabalhada; 

8.10.2 -  “Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, 

é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 

indenizados os intervalos para repouso e alimentação. LEI Nº 13.467, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

8.11 - Os Serviços serão executados nos horários e jornadas especificados pela 

administração da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, de acordo com as 

necessidades da administração. 

 

9.0 DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEMENTÁRIA 

 

9.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente certame serão do Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de 

Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Unidade Orçamentária: 04.01 

Projeto/Atividade: 08.122.0016.2118 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 

Ficha: 678 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade Orçamentária: 03.01 

Projeto/Atividade: 10.122.0009.2058/10.122.0009.2093 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 

Ficha: 323/391/471 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Unidade Orçamentária: 01.03 

Projeto/Atividade: 

13.392.0014.2018/13.392.0014.2022/13.392.0014.2025/13.392.0014.2030 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 

Ficha: 783/806/847/889 

 

10.0     DO PAGAMENTO 

 

10.1- O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês 

subsequente, após a prestação dos serviços efetivamente realizada, devidamente 

comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria competente. O 

recibo comprovante de entrega deverá ser encaminhado à Secretaria 

competente, para emissão de empenho acompanhada da documentação 

necessária para que seja efetuado o pagamento. 

 

10.2 - Os valores provisionados para o pagamento de férias, 13° salário e 

rescisão contratual dos trabalhadores alocados na execução do contrato serão 

destacados do valor mensal e depositados em conta corrente vinculada, 

bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa junto a instituição 

bancária oficial, com autorização expressa a ser concedida pela Contratada no 

momento da assinatura do contrato. 

 

10.2.1 - A conta vinculada será movimentada pela Contratada mediante 

autorização da Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas 

obrigações, nas seguintes condições: 

 

a) parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos 

de férias dos empregados vinculados ao contrato; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º salários proporcionais, ferias 

proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS e 

INSS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato; 

c) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias. 

 

10.2.2 - A contratada poderá solicitar a autorizações da Contratante para utilizar 

os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados alocados na execução do contrato, corridas durante 

sua vigência. 

 

10.2.3 - Nessa hipótese, a Contratada deverá apresentar a Contratante os 

documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus 

respectivos prazos de vencimento. 

 

10.2.4 - Após a confirmação da ocorrência de indenização trabalhista e a 

conferência dos cálculos, a Contratante expedida autorização para a 

movimentação, exclusivamente para fins de transferência bancária para a conta 

corrente dos trabalhadores favorecidos, encaminhadora a instituição financeira no 

prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios. 

 

10.2.5 - Após cada pagamento realizado com os recursos da conta vinculada, a 

Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de três dias, o 

comprovante das transferências bancarias realizadas para a quitação das 

obrigações trabalhistas. 

 

10.2.6 - O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou 

outro definido no acordo de cooperação firmado entre a Contratante e a 

instituição bancária, desde que obtenha maior rentabilidade. 
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10.2.7 - No momento do encerramento do contrato, o saldo remanescente da 

conta vinculada será liberado a empresa, na presença do sindicato da categoria 

correspondente aos serviços contratados ou ne Delegacia Regional do trabalho 

mais próxima da sede da Contratante, após a execução completa do contrato e a 

comprovação, por parte da empresa, da plena quitação de todos os encargos 

trabalhistas, sociais e previdenciários a ele relativos. 

 

10.2.8 - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

 

10.2.9 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 

ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no 

contrato. 

 

10.2.10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 

acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 

desde a data limite prevista para o peganhento até a data do efetivo pagamento, 

a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios 

N=Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 

pagamento 

VP= Valor a ser pago  

I = Índice de Compensação financeira = 0,0001644, assim apurado 

I = (TX)                                   I = (6/100)                           I = 0,0001644 

365                                          365 

 

10.2.11 - No valor do contrato deverá estar incluso todas as despesas com o 

custo da mão de obra contratada, contribuições sociais, impostos, taxas e outras 

despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços. 

 

10.2.12 - A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária 

correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento 

dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O 

valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 

 

10.3 - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada 

que esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido 

imposta como penalidade.  

 

10.4 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria de 

Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes 

documentos atualizados:   

I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela 

Constituição  

Federal em seu art. 195, § 3º;  

II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;  

III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da 

Receita Federal.  

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.   

 

10.5 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta 

corrente em nome da Contratada.  

 

10.6 - A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio 

de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 

intermédio da operação de “factoring”;  

 

10.7 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor para outras 

praças serão de responsabilidade da Contratada. 

 

11.0     CATEGORIAS PROFISSIONAIS A CONTRATAR 

 

11.1 – Função Zelador: 

 

a) Manter os ambientes higienizados e limpos no decorrer de todo o dia, 

remover com pano o pó das estações de trabalho, mesas, armários, 

arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como 

os demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos e extintores de 

incêndio e etc, observando-se as características do mobiliário instalado 

nas dependências da contratada, com vistas à utilização correta dos 

produtos para higienização dos mesmos;  

b) lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes, quando 

houver;  

c) remover capachos e carpetes (quando houver), procedendo à limpeza e 

aspirando o pó; 

d) proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com 

saneante domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia no mínimo e 

mantê-los limpos; 

e) varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados (de qualquer 

material existente);  

f) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos;  

g) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e 

outras áreas molhadas, duas vezes ao dia, no mínimo;  

h) abastecer os sanitários com papel toalha, higiênico e sabonete líquido, 

aromatizantes de sanitários, (produtos estes que deverão ser 

homologados pela Contratante), sempre que necessário;  

i) retirar o pó dos telefones com flanelas e produtos adequados;  

j) passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos nos 

locais de trabalho;  

k) retirar o lixo duas vezes ao dia (ou sempre que os cestos não suportarem 

mais a colocação desse material), acondicionando-o em sacos plásticos de 

cem litros, removendo-os para o local indicado pela Administração;  

l) suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 

Administração;  

m) limpar os bebedouros com utilização de preparado antisséptico e inodoro 

dando brilho na parte metálica;  

n) abastecer as copas, sempre que necessário com a reposição, papel-toalha, 

detergente biodegradável, multiuso, álcool, esponjas de aço, esponjas 
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para lavar louças, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra;  

o) limpar os elevadores com produtos adequados (onde houver);  

p) limpar os corrimãos, (onde houver);  

q) limpar e desinfetar as louças sanitárias assentos, cestos de lixo;  

r) recolher os papéis e acondicionar em local indicado pela contratante;  

s) varrer, passar pano úmido e polir os pisos existentes (vinílicos, de 

mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados).  

t) varrer as áreas pavimentadas e os jardins; 

u) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

11.1.1 – SEMANALMENTE:  

 

a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

b) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 

fórmica;  

c) limpar com produto neutro, portas, barras e batentes;  

d) lustrar todo o mobiliário com produto adequado e passar flanelas 

nos móveis encerados;  

e) limpar com produtos adequados as forrações em assentos e 

poltronas;  

f) limpar os espelhos com pano umedecido em álcool;  

g) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; e 

extintores de incêndio;  

h) varrer e lavar garagens;  

i) lavar as paredes e portas;  

j) executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal.  

k) lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento;  

11.1.2 - QUINZENALMENTE:  

 

a) Limpeza geral das caixas de gordura, caixas de passagem, caixas de 

areia, ralos e etc;  

b) Limpeza geral das camas hospitalares;  

c) Limpeza das calhas da cobertura.  

d) limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes.   

11.1.3 - MENSALMENTE:  

 

a) aspirar o pó e limpar as luminárias.  

b) limpar forros, paredes e rodapés.  

c) limpar cortinas e persianas existentes, com equipamentos, acessórios 

e produtos adequados.  

d) remover manchas de paredes.  

e) limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, 

janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.).  

f) Realizar a lavagem das saídas de emergência.  

g) proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados 

durante o mês.   
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11.1.4 - SEMESTRALMENTE:  

 

a) lavar as caixas d'água dos prédios; remover a lama depositada e 

desinfetá-las.  

b) limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as 

normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes.   

11.1.5 - ANUALMENTE:  

 

a) Realizar a instalação e substituição de suporte para papel toalha, 

suporte para papel higiênico, suporte para sabonete líquido, suporte para 

toalha e bolsa nos banheiros de gabinetes, etc. sempre que necessário e 

nas quantidades que se constatar preciso para atendimento das 

necessidades do Contratante. Todos os serviços citados acima, tanto nos 

ambientes quanto em móveis, equipamentos e etc., deverão receber 

manutenção constante visando a preservação da higiene e limpeza. 

11.2 – Função Porteiro: 

 

a) Orientar visitantes; Orientar deslocamento no local; Verificar portais e 

janelas; Observar movimentação das pessoas pela redondeza; Relatar 

avarias nas instalações; Contactar proprietários dos veículos 

irregularmente estacionados; Monitorar pelo circuito fechado de TV; 

Prevenir incêndios; Controlar a movimentação das pessoas; Prestar 

primeiros socorros; Acionar 190 da PM e 193 do corpo de bombeiros; 

Inspecionar fitas de circuito interno de TV; Checar o posicionamento das 

câmeras; Reparar pequenos defeitos em equipamento de circuito fechado 

de TV; Solicitar reparos; Inspecionar hidrantes; Falar ao telefone; 

Executar outras atividades correlatas. 

11.3 – Função Auxiliar de Sala: 

 

a) Auxilia os alunos e professores, acompanha as crianças para o recreio e 

banheiro, organiza a sala, atende os professores nas solicitações de 

material pedagógico em sala ou de assistência às crianças e colabora na 

organização da instituição. 

12.0   DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 - A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos 

serviços com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não 

previstas no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema. 

12.2 - Não se admitirá a subcontratação, total ou parcial do objeto descrito. Na 

hipótese de falta dos empregados fornecidos, a licitante contatada deverá 

providenciar a sua imediata substituição, de forma a não haver interrupção na 

prestação de serviços; 

12.3 - Será de responsabilidade da licitante contratada o pagamento de seus 

empregados, bem como, de todos os encargos trabalhistas, securitários, taxas e 

impostos originados pela Prestação do Serviço do objeto contratado. 
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12.4 - O gerenciamento dos empregados será de inteira responsabilidade da 

licitante contratada, a qual deverá tomar todas as medidas necessárias para o 

atendimento das necessidades da Prefeitura de Santa Filomena/PE; 

12.5 - Na hipótese da licitante vencedora não possuir matriz ou filial já instalada 

em Santa Filomena/PE, deverá providenciar a constituição de representante legal, 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato. 

12.6 - Não existe transporte coletivo até o local onde os serviços serão prestados. 

Portanto, a empresa contratada deverá prover os meios de deslocamento de seus 

funcionários. 

 

Santa Filomena/PE, 14 de março de 2022. 

 

 

_______________________________ 

Evaneide Antonia de Melo 

Secretária Municipal de Assistência Social. 

 

 

_______________________________ 

Haeckel Ray Junior 

Secretário Municipal de Saúde. 

 

 

_______________________________ 

Marleide Ingracia de Castro Ribeiro  

Secretária Municipal de Educação 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

 

 

Senhor Contratante, 

 

Seguindo os ditames editalícios, apresento a Vossa Senhoria a nossa 

Proposta de Preços para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, que tem por 

objeto o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para futura e eventual Contratação de empresa (s) especializada em 

terceirização de mão de obra, para à prestação de serviços de Porteiro, Zelador e 

Auxiliar de Sala, destinado a suprir as necessidades do Município de Santa 

Filomena (PE), formulada da seguinte maneira: 

 

RELAÇÃO DO LOTE (De acordo com o Anexo I do Edital) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.      

2.      

(...)      

 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$............................( ). 

 

Declaramos que a validade desta proposta é de ( ) dias, a contar da 

data da abertura da mesma. 

 

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão 

inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, 

seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado. 

 

As entregas serão efetuadas conforme prazo constante no Edital. 

 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no 

Banco........................., conta corrente nº , agência...................., e 

nosso telefone para contato é ................, fax e e-mail.............................. 

 

Atenciosamente, 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (QUALIFICAÇÃO 

TRABALHISTA)  

 

 

 

 

 

............................................................., inscrita no CNPJ nº , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ........................... e do CPF-MF nº , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( 

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

 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa, inscrita no CNPJ sob o nº      ,  por intermédio do seu representante 

legal, Sr(a)  , portador(a) da carteira  de identidade      , expedida pelo  , 

Declara sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento e preenchemos 

todos os requisitos para atendimento às exigências de Habilitação do Certame 

acima identificado, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas, conforme 

legislação pertinente. 

 

 

Cidade - UF,____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

 

 

............................................................................. (nome da empresa), 

CNPJ nº ............................................., (endereço completo), declara sob as 

penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para a sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ nº  , por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Carteira de Identidade nº....... e 

do CPF nº , doravante denominada LICITANTE, para fins do disposto no 

subitem 12.5.5 alínea “d” do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº 007/2022, 

foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Pregão Eletrônico Nº 007/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 007/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº   007/2022, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 

Nº 007/2022 quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 007/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Pregão Eletrônico Nº 007/2022 antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 

Eletrônico Nº 007/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA - PE, antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 

 

__________________________________ 

Diretor ou Representante Legal – RG nº 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

(NOME         DA       EMPRESA) CNPJ nº, (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob 

as penas da lei, que está enquadrada como____________________, nos termos 

dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 

2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

OBSERVAÇÃO: A falsidade desta declaração caracteriza o crime previsto no 

artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica), sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 

 

 

Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

CELEBRADA ENTRE O 

MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA/PE, por intermédio 

da (o) _______ E A 

EMPRESA______________. 

 

Aos _____________ dias do mês de _________ de 2022, de um lado o 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.732/0001-10, com sede situada na Rua Genésio 

Marinho Falcão, S/N, Centro, Santa Filomena/PE, através do (a) _________, 

inscrito no CNPJ sob o nº _________, com sede situada na Rua Genésio Marinho 

Falcão, s/n, Bairro Centro, Cidade de Santa Filomena/PE, neste ato representado 

pela (o) sua (eu) Secretária (o), a (o) Sra (o). _________________, inscrita (o) 

no CPF nº _______, residente e domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE, 

neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 

DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, e de 

outro lado, a Empresa__________,  inscrita no CNPJ nº ____________,  

localizada na __________________, neste ato  representada  por 

___________________,   inscrito   (a)   no   CPF  nº _________________, 

residente e domiciliado na__________________________, doravante 

denominada PRESTADORA DOS SERVIÇOS, tem entre si, justo e avençado a 

presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 

fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas 

no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto da presente Ata é o registro de preços para a terceirização de mão de 

obra, para à prestação de serviços de Porteiro, Zelador e Auxiliar de Sala, 

destinado a suprir as necessidades do Município de Santa Filomena (PE), 

conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 

007/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Santa Filomena - PE 

a firmar contratação com o Prestador dos Serviços cujo preço tenha sido 

registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta 

Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço 

ao detentor do registro, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.      
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2.      

(...)      

 

§1º O valor global para a prestação dos serviços, objeto desta ATA é de R$ 

___________ (_______________). 

 

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, 

devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços. 

 

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o Prestador dos Serviços será 

convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à 

média apurada. 

 

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

Prestador dos Serviços apresentar requerimento fundamentado com 

comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PE poderá liberar o prestador de serviços do 

compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados. 

 

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 

ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 

apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Prestador dos 

Serviços e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-

financeira. 

 

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média 

daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PE para 

determinado item de cada ITEM. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) 

PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

§1° São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata: 

 

Secretaria de Educação (Órgão Gerenciador); 

Fundo Municipal de Assistência Social (Órgão Participante); e 

Fundo Municipal de Saúde (Órgão Participante). 

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências 

estabelecidas nos artigos 5° e 6° do Decreto Federal n° 7892/13. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

  

§1°. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo 

do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços; 

b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) 

dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública; 

c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
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d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes de infrações no procedimento licitatório;  

e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações; 

f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a 

garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e 

da proposta;  

g)  rejeitar os serviços cuja especificação esteja em desacordo com o exigido 

no Termo de Referência;  

h)  prestar as informações necessárias à EMPRESA PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS relativas aos procedimentos para a prestação dos serviços solicitados, 

comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou 

procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;  

i)  notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa Prestadora dos Serviços 

dos serviços, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, 

fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 

execução do objeto;  

j)  pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, 

correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;  

k)  providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por 

extrato, no Diário Oficial do Município, 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/ e demais meios da imprensa oficial 

se necessário;  

l)  manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a 

documentação a ele referente; e 

m) Controlar a realização dos serviços dentro da amplitude necessária à 

salvaguarda de seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a 

empresa fornecedora. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DA OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

 

5.1 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimentos dos serviços, utilizando 

empregados treinados, para cumprir com fidelidade e objetividade o que está 

estabelecido nas Convenções coletivas de trabalho do Sindicato dos 

Trabalhadores. 

5.2 - Manter seus empregados, quando em horário de trabalho, devidamente 

uniformizados, identificados por Crachá, com fotografia recente, para acesso às 

dependências dos Logradouros Públicos, do Município de Santa Filomena/PE. 

5.3 - Substituir qualquer contratado que seja inconveniente à ordem ou às 

normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, ou no caso de 

falta, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o andamento e 

a boa execução dos serviços, com a previa anuência da Secretaria de 

Administração. 

5.4 - Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas 

obrigações. 

5.5 - A CONTRATADA deverá instruir seus prepostos quanto à necessidade de 

atender as solicitações da CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, 
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relativas aos serviços contratados, inclusive quanto aos cumprimentos das 

normas internas. 

5.5.1- São Atribuições do preposto, dentre outras: 

a) Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

b) Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA; 

c) Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da 

CONTRATADA, evitando prejuízos aos serviços contratos; 

d) Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as 

determinações instruções e orientações emanadas das autoridades da 

CONTRATANTE, salvo se manifestamente ilegais ou não previstas em contrato; 

e) Reposta-se ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato para dirimir 

quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços; 

f) Relatar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato, pronta e 

imediatamente toda e qualquer irregularidade observada;  

g) Realizar, além das atividades as tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer 

outras que julgar necessárias pertinentes a boa prestação dos serviços 

contratados e que sejam compatíveis com sua função; 

h) Encaminhar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato todas as Notas 

Fiscais/Faturas dos Serviços restados; 

i) Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos 

Serviços Prestados, sempre que solicitado; 

j) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da 

CONTRATADA; 

5.5.2 - Responsabilizar-se pelo pagamento das verbas rescisórias decorrentes das 

rescisões de contrato de trabalho da mão de obra aplicada durante a vigência dos 

serviços, objeto deste Termo de Referência, ou comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção do contrato de trabalho. 

5.6 - Assumir as obrigações estabelecidas na legislação incluído o seguro de vida 

obrigatório que deverá ser custeado pela contratada, destinado à cobertura dos 

riscos e acidentes pessoais de dependências da Prefeitura Municipal de Santa 

Filomena/PE, nos valores estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho 

referentes à cada categoria. 

5.7 - Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à 

prevenção de acidentes, informando, imediatamente, as ocorrências da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE. 

5.8 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 
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5.9 - Apresentar na data da assinatura do contrato a relação dos funcionários 

designados para a prestação dos serviços com anuência da Prefeitura Municipal 

de Santa Filomena/PE. 

5.10 - A Contratada deverá apresentar escala anual de férias dos servidores 

contratados, até 30 (trinta) dias do início de cada exercício, submetendo-a a 

aprovação do fiscal de contrato e promovendo a substituição dos profissionais 

afastados, sem custo adicional para a contratada. 

5.11 - Apresentar ao fiscal do Contrato, quadro nominativo de todo contingente 

de empregados destinados a prestação dos serviços contratados, constando 

inclusive endereços e Telefones Residenciais, Identidade e Carteira de Trabalho. 

5.12 - Acatar as orientações do fiscal do contrato ou de seu substituto legal, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas. 

5.13 - Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 

observada em função da prestação dos serviços contratados. 

5.14 - Manter durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para 

contratar com administração Pública, apresentando sempre que exigido os 

comprovantes de regularidade Fiscal. 

5.15 - Atender as Solicitações dos serviços nos prazos estabelecidos no presente 

Termo de Referência. 

5.16 - Responder civil e penalmente por quaisquer danos pessoais e matérias que 

comprovadamente vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE, e ou a terceiros por ação ou omissão de seus 

empregados durante a prestação dos serviços. 

5.17 - Orientar seus empregados ao sigilo profissional que deverá ser mantido 

em relação as informações que venham a ter acesso. 

5.18 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências dos 

Logradouros Públicos e vice-versa, por meios próprios em caso de paralização dos 

transportes coletivos. 

5.19 - A empresa deverá fornecer fardamento para os seus contratados, às suas 

expensas devendo ser distribuído de acordo com o quantitativo de Uniforme 

abaixo descriminado para cada servidor contratado e substituídos quando 

necessário mediante a devolução do fardamento anterior, conforme combinado 

na convenção coletiva de trabalho das referidas categorias. 

5.20 – Disponibilizar no mínimo 02 (duas) camisas e duas (duas) calças em brim, 

com bolso nas laterais, elástico na cintura, cor e arte a combinar. 

 

a) Além de fardamento a contratada deverá disponibilizar a partir do 1º 

dia da prestação de serviços todo equipamento de segurança e risco de 

vida, condicionados ao tipo de atividade a ser desempenhada tais 
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como: botas, capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares e 

respiratórios; 

b) O descumprimento da determinação constante na alínea anterior, 

ensejará notificação a contratada, bem como a não aceitação da 

permanência do empregado dentro das dependências dos Logradouros 

Públicos. 

5.21 - Instruir os seus empregados sobre o cumprimento das normas da 

Contratante. 

 

5.22 - Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados, conforme o art. 74, §2º, da CLT, permitindo a fiscalização da 

Contratante acesso aos respectivos dados. 

 

5.23 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

 

5.24 - Fornecer a Contratante cópia da folha de pagamento e comprovantes de 

recolhimento dos encargos sociais (FGTS e Previdência Social), juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura e recibo de cada mês anterior ao serviço prestado, 

correspondentes aos empregados vinculados a execução contratual. 

 

5.25 Pagar impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente os 

salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas inclusive os 

benefícios, de acordo com as convenções coletivas de trabalho das referidas 

categorias. 

 

5.26 - Acatar a fiscalização do serviço contratado levando a efeito por pessoa 

devidamente credenciada para tal fim pela contratante e atender as solicitações 

imediatamente. 

 

5.27 - Conservar e reparar possíveis danos as instalações da contratante 

disponibilizadas para uso dos seus empregados. 

 

5.28 - Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades 

durante o horário em que estiverem restando os serviços. 

 

5.29 - Dar conhecimento prévio a Fiscalização da Contratante das alterações de 

empregados a serem efetuadas, decorrentes de substrfuic6es, exclusões ou 

inclusões necessárias. 

 

5.30 - Realizar, par meios próprios ou por subcontratação, curso de reciclagem 

aos empregados, sem que isso implique em Ônus a Contratante ou aos 

empregados. 

 

5.31 - Não abordar autoridades e servidores para tratar de assuntos particulares, 

de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for o Fiscal do Contrato. 
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5.32 - A Contratada deverá instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

escritório na cidade de Santa Filomena/PE, previamente definido pela 

administração. 

 

5.33 - Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio desenha 

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo 

de verificar se as suas contribuintes previdenciárias foram recolhidas. 

 

5.34 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 

 

5.35 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá ensejo a 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do 

impedimento de licitar e contratar junto ao município, nos termos do art. 70 da 

Lei no 10.520/02. 

 

5.36 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para 

todos os empregados. 

 

5.37 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização. 

 

5.38 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

FGST dos empregados, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo 

da aplicação de sansões pecuniária e do impedimento de licitar e contratar junto 

ao município, nos termos do art 70 da Lei no 10.520/02. 

 

5.39 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

pagamento do salário no dia fixado, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, 

sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento de licitar e 

contratar junto ao município, rios termos do art. 70 da Lei no 10.520/02. 

 

5.40 – O domicilio bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade 

de Santa Filomena/PE. 

 

5.41 - A Contratada deverá, ainda, informar e fiscalizar o cumprimento pelos 

empregados, das orientações seguintes: 

 

a) ser pontual e permanecer no local de serviço durante o horário de trabalho; 

b) adotar os procedimentos de segurança aplicáveis na execução dos serviços; 

c) prestar os serviços com higiene pessoal satisfatória; 

d) zelar pelos equipamentos e ferramentas sob sua responsabilidade; 

f) observar as condições dos equipamentos e ferramentas utilidade, comunicando 

a área competente sempre que verificar a falta de condições de uso; 

g) tratar os colegas de trabalho com educação, cordialidade e respeito; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Os orçamentos consignados para a Secretaria de Educação, Fundo Municipal de 

Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 

 

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, 

conforme a seguir: 

  

I. Por iniciativa do MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA – PE: 

 

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata 

de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas 

hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e 

Contratos; 

 

b) Quando o prestador de serviços/Prestador dos Serviços não assinar a Ata 

de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura 

Municipal de SANTA FILOMENA - PE, sem justificativa aceitável. 

 

II. Por iniciativa do prestador de serviços: 

 

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços 

impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços. 

 

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será 

informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao 

processo administrativo da presente Ata. 

 

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de 

serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, 

considerando-se cancelado o preço registrado. 

 

§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Santa Filomena – 

PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta 

Ata, respeitado o direito de defesa prévia. 

 

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a 

sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de 

serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida; 

 

CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

§1° O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês 

subsequente, após a prestação dos serviços efetivamente realizada, devidamente 

comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria competente. O 

recibo comprovante da prestação dos serviços deverá ser encaminhado ao Setor 

Financeiro, para emissão de empenho, acompanhado dos seguintes documentos 

atualizados:  

 

a) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

b) Certidão de Regularidade com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;  
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do 

Trabalho; e  

e) Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.   

 

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado 

para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da 

reapresentação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO DA ATA   

  
§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor 

(a) Sr. (a). ____________________, matrícula n.º ___, devidamente 

credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 

67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  

 

11.1 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 

 

11.2 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência no que couber, bem como no Contrato a ser 

firmado entre as partes.  

 

11.3 - Os serviços deverão ser executados nos prédios e logradouros públicos 

deste Município de Santa Filomena/PE, conforme especificado no Termo de 

Referência 

 

11.4 - A LICITANTE CONTRATADA deverá fornecer o fardamento e todos os 

equipamentos e EPIs necessários ao cumprimento do contrato, conforme 

exigências no Termo de Referência. 

 

11.5 - Todos os tributos e encargos trabalhistas correrão a cargo da 

CONTRATADA. 

 

11.6 - A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços, em conformidade 

com as especificações descritas Termo de Referência e na Proposta Financeira 

apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

 

11.7 - A Secretaria solicitante indicará servidor para acompanhar a execução do 

Contrato. 

 

11.8 -  Serão recusados os serviços que não atendam às especificações 

constantes no termo de referência. 

 

11.9 - A LICITANTE CONTRATADA obriga-se a executar o objeto em 

conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e na sua 

Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a 

substituição do prestador de serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 

quando necessário. 
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11.10 - Os serviços serão executados nos Horários e condições a seguir 

explicitados: 

 

11.10.1 - Os Serviços deverão ser executados, com carga horário de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, com intervalos de almoço de no mínimo de 

1 (uma) hora, de acordo com as normas e procedimentos; serão também 

prestados serviços por hora trabalhada; 

11.10.2 -  “Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, 

é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 

indenizados os intervalos para repouso e alimentação. LEI Nº 13.467, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

11.11 - Os Serviços serão executados nos horários e jornadas especificados pela 

administração da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, de acordo com as 

necessidades da administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.  

 

§1º A Prefeitura Municipal de Santa Filomena poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:  

 

a) Advertência;  

b) Multa na forma estabelecida no subitem 24.1, alínea “b” do edital;  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o 

Município de Santa Filomena, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/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 a 

penalidade.  

 

§2º As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da 

FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias 

úteis, a contar da notificação.  

 

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em 

perdas e danos, por:  

 

a) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo estipulado: 5% 

(cinco por cento) dos serviços requeridos. 

 

b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta 

de entrega ou pela recusa em realizar a execução do objeto: 10% (dez por cento) 

dos serviços requeridos. 

 

c) Pela demora em corrigir o serviço rejeitado, caracterizada pelo não 

cumprimento do prazo especificado no Edital: 2% (dois por cento) do valor dos 

serviços rejeitados. Os serviços defeituosos não substituídos serão considerados 

como não executados. 

 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, 

com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 
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anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o 

limite de 10%. 

 

§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 

descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e 

§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês;  

 

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e 

IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de 

aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa 

oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 
  
§1º A prestação dos serviços constantes nesta Ata será fiscalizado por servidor 

ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste 

processo, doravante Sra. _________________, matrícula nº: ____, Sr. 

_________________, matrícula n.º ___, Sr. _____________________, 

matrícula n.º ____, e Sra. ______________________, matrícula n.º ___, nos 

termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá 

autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação 

geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.  
  
§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:  
  
a) Solicitar ao Prestador dos Serviços e seus prepostos, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 

andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos 

documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;  
  
b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  
  
c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas 

aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;  
  
d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 

qualidade dos serviços prestados.   
  
e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais 

glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo 

circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor 

da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço 

ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.   
  
f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 

devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;   
  
g) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 

possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;   
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h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando 

ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à 

regularização das faltas ou defeitos observados;  
  
i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 

materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  
  
j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais;   
  
k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador 

vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com 

crachá de identificação e bom comportamento;  
  
l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, 

propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar 

o fornecimento/serviços;   
  
m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das 

suas atividades;  
 
§3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos 

seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do 

cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:  
  
a) termo da Ata/Contrato;   
b) todos os aditivos, se existentes;   
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta do Fornecedor/Contratada;   
f) relação de faturas recebidas e pagas;   
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.   
  
§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da 

vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante 

(Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na 

continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a 

permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem 

como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de 

novos procedimentos licitatórios.  
  
  
a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota 

técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e 

eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de 

Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, 

responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, 

observando-se os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.  
  
b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade 

do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à 

autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a 

elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser 
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encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária 

à realização da nova contratação.  
  
  
c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado 

cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, 

quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos 

licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos 

pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.   
  
§5º A ação de Fiscalização não exonera o Prestador dos Serviços de suas 

responsabilidades contratuais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CADASTRO DE RESERVA 

§1º O Órgão Gerenciador registra a existência de Cadastro de Reserva para o (s) 

item (ns): _____, conforme Ato formalizado por empresa licitante enviado via 

sistema, anexado a esta ARP, devendo ser observadas as disposições constantes 

no item 9 do Edital. 

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, 

bem como nos seus 

§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) 

fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

§1º O Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco é o competente para 

dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com 

renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse 

público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.  

 

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a 

execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer 

delas, para o cometimento de outras.  

§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a 

firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do 

fornecimento à Prestadora dos Serviços registrada em igualdade de condições, 

observando-se a existência de Cadastro de Reserva. 

 

§4º Integra esta Ata, o Processo licitatório nº ___/2022, Edital de Pregão 

ELETRÔNICO nº ___/2022 e a proposta da PRESTADORA DOS SERVIÇOS para 

todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.  

 

§5º Compete ao Município de Santa Filomena dirimir divergência, de qualquer 

natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito 

acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada 

conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.  
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_____________________________________ 

___________________ 

______________ 

Secretária (o) Municipal de ______. 

ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO 

 

 

_____________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) __________________________  2) ___________________________ 

CPF:      CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 

 

ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO Nº __/2022 

 

Contrato que entre si celebram 

o MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA/PE, por intermédio 

do (a) ______ e a empresa 

________________, na forma 

abaixo: 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA 

FILOMENA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.613.732/0001-10, com sede situada na Rua Genésio Marinho Falcão, S/N, 

Centro, Santa Filomena/PE, através do (a) _________, inscrito no CNPJ sob o 

nº _________, com sede situada na Rua Genésio Marinho Falcão, s/n, Bairro 

Centro, Cidade de Santa Filomena/PE, neste ato representado pela (o) sua (eu) 

Secretária (o), a (o) Sra (o). _________________, inscrita (o) no CPF nº 

_______, residente e domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE, doravante 

denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ____________, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua _______________ nº __, Bairro 

_____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob o 

n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora 

em diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na Lei n.º 

10.520, de 17.07.2002, e a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei 

Complementar 123/06 e tendo em vista a homologação em __/___/___ do 

resultado do Pregão (Eletrônico) n° __/2022 têm justos e acordados entre si o 

seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 

nº 007/2022 observados os dispositivos na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho 

de 2002, pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no 

Decreto Municipal nº 048/2020, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, 

aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 

Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

2.1 - O presente contrato tem por objeto a terceirização de mão de obra, para à 

prestação de serviços de Porteiro, Zelador e Auxiliar de Sala, destinado a suprir 

as necessidades do Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I 

deste contrato, parte integrante do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 

3.1 - O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado ou rescindido a critério da CONTRATANTE, nos termos do 

inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 - Pela entrega dos itens, objeto deste contrato, especificados na Cláusula 

Segunda, pagará o CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R$ ___ 

(________________). 

 

4.2 - O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito 

bancário, na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque 

nominal à empresa. 

 

4.3 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês 

subsequente, após a prestação dos serviços efetivamente realizada, devidamente 

comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria competente. O 

recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria, que 

providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da 

documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 

 

4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento 

acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação. 

 

4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de 

pagamento, os seguintes documentos atualizados: 

 

I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

II – Certidão de Regularidade com o FGTS; 

III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do 

Trabalho; 

V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal. 

 

4.6 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Contrato, do nº do Pregão e do n° da Ordem 

de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

5.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes 

na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora 

contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na 

conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 

 

6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por 

cento) dos serviços requeridos pelo atraso na execução em relação ao prazo 

estipulado. 

  

6.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre os 

serviços requeridos pela falta da prestação dos serviços ou pela recusa em 

realizá-lo, caracterizada no primeiro dia após o vencimento do prazo 

estipulado para a entrega do veículo. 
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6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor do 

serviço rejeitado, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do material, 

pela demora em corrigir o serviço rejeitado, caracterizada pelo não cumprimento 

do prazo especificado no Edital. 

 

6.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor 

contratado, para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição 

fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não 

abrangida nos incisos anteriores, até o limite de 10%.  

 

6.5 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria deste 

Município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 

 

6.6 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) 

devidos pela PMSF-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da 

empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções já previstas. 

 

6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, 

sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 – Responsabilizar-se pelo fiel cumprimentos dos serviços, utilizando 

empregados treinados, para cumprir com fidelidade e objetividade o que está 

estabelecido nas Convenções coletivas de trabalho do Sindicato dos 

Trabalhadores. 

7.2 - Manter seus empregados, quando em horário de trabalho, devidamente 

uniformizados, identificados por Crachá, com fotografia recente, para acesso às 

dependências dos Logradouros Públicos, do Município de Santa Filomena/PE. 

7.3 - Substituir qualquer contratado que seja inconveniente à ordem ou às 

normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, ou no caso de 

falta, impedimento legal ou férias, de maneira que não prejudique o andamento e 

a boa execução dos serviços, com a previa anuência da Secretaria de 

Administração. 

7.4 - Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas 

obrigações. 

7.5 - A CONTRATADA deverá instruir seus prepostos quanto à necessidade de 

atender as solicitações da CONTRATANTE, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, 

relativas aos serviços contratados, inclusive quanto aos cumprimentos das 

normas internas. 

7.5.1- São Atribuições do preposto, dentre outras: 

a) Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

b) Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA; 
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c) Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da 

CONTRATADA, evitando prejuízos aos serviços contratos; 

d) Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as 

determinações instruções e orientações emanadas das autoridades da 

CONTRATANTE, salvo se manifestamente ilegais ou não previstas em contrato; 

e) Reposta-se ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato para dirimir 

quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços; 

f) Relatar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato, pronta e 

imediatamente toda e qualquer irregularidade observada;  

g) Realizar, além das atividades as tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer 

outras que julgar necessárias pertinentes a boa prestação dos serviços 

contratados e que sejam compatíveis com sua função; 

h) Encaminhar ao responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato todas as Notas 

Fiscais/Faturas dos Serviços restados; 

i) Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos 

Serviços Prestados, sempre que solicitado; 

j) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da 

CONTRATADA; 

7.5.2 - Responsabilizar-se pelo pagamento das verbas rescisórias decorrentes 

das rescisões de contrato de trabalho da mão de obra aplicada durante a vigência 

dos serviços, objeto deste Termo de Referência, ou comprovar que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 

que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

7.6 - Assumir as obrigações estabelecidas na legislação incluído o seguro de vida 

obrigatório que deverá ser custeado pela contratada, destinado à cobertura dos 

riscos e acidentes pessoais de dependências da Prefeitura Municipal de Santa 

Filomena/PE, nos valores estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho 

referentes à cada categoria. 

7.7 - Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à 

prevenção de acidentes, informando, imediatamente, as ocorrências da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE. 

7.8 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 

7.9 - Apresentar na data da assinatura do contrato a relação dos funcionários 

designados para a prestação dos serviços com anuência da Prefeitura Municipal 

de Santa Filomena/PE. 

7.10 - A Contratada deverá apresentar escala anual de férias dos servidores 

contratados, até 30 (trinta) dias do início de cada exercício, submetendo-a a 

aprovação do fiscal de contrato e promovendo a substituição dos profissionais 

afastados, sem custo adicional para a contratada. 
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7.11 - Apresentar ao fiscal do Contrato, quadro nominativo de todo contingente 

de empregados destinados a prestação dos serviços contratados, constando 

inclusive endereços e Telefones Residenciais, Identidade e Carteira de Trabalho. 

7.12 - Acatar as orientações do fiscal do contrato ou de seu substituto legal, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos 

solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas. 

7.13 - Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos 

noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 

observada em função da prestação dos serviços contratados. 

7.14 - Manter durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para 

contratar com administração Pública, apresentando sempre que exigido os 

comprovantes de regularidade Fiscal. 

7.15 - Atender as Solicitações dos serviços nos prazos estabelecidos no Termo de 

Referência. 

7.16 - Responder civil e penalmente por quaisquer danos pessoais e matérias 

que comprovadamente vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio da Prefeitura 

Municipal de Santa Filomena/PE, e ou a terceiros por ação ou omissão de seus 

empregados durante a prestação dos serviços. 

7.17 - Orientar seus empregados ao sigilo profissional que deverá ser mantido 

em relação as informações que venham a ter acesso. 

7.18 - Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências 

dos Logradouros Públicos e vice-versa, por meios próprios em caso de paralização 

dos transportes coletivos. 

7.19 - A empresa deverá fornecer fardamento para os seus contratados, às suas 

expensas devendo ser distribuído de acordo com o quantitativo de Uniforme 

abaixo descriminado para cada servidor contratado e substituídos quando 

necessário mediante a devolução do fardamento anterior, conforme combinado 

na convenção coletiva de trabalho das referidas categorias. 

7.20 – Disponibilizar no mínimo 02 (duas) camisas e duas (duas) calças em brim, 

com bolso nas laterais, elástico na cintura, cor e arte a combinar. 

 

a) Além de fardamento a contratada deverá disponibilizar a partir do 1º 

dia da prestação de serviços todo equipamento de segurança e risco de 

vida, condicionados ao tipo de atividade a ser desempenhada tais 

como: botas, capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares e 

respiratórios; 

b) O descumprimento da determinação constante na alínea anterior, 

ensejará notificação a contratada, bem como a não aceitação da 

permanência do empregado dentro das dependências dos Logradouros 

Públicos. 

7.21 - Instruir os seus empregados sobre o cumprimento das normas da 

Contratante. 
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7.22 - Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados, conforme o art. 74, §2º, da CLT, permitindo a fiscalização da 

Contratante acesso aos respectivos dados. 

 

7.23 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

 

7.24 - Fornecer a Contratante cópia da folha de pagamento e comprovantes de 

recolhimento dos encargos sociais (FGTS e Previdência Social), juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura e recibo de cada mês anterior ao serviço prestado, 

correspondentes aos empregados vinculados a execução contratual. 

 

7.25 Pagar impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente os 

salários dos empregados envolvidos nas atividades contratadas inclusive os 

benefícios, de acordo com as convenções coletivas de trabalho das referidas 

categorias. 

 

7.26 - Acatar a fiscalização do serviço contratado levando a efeito por pessoa 

devidamente credenciada para tal fim pela contratante e atender as solicitações 

imediatamente. 

 

7.27 - Conservar e reparar possíveis danos as instalações da contratante 

disponibilizadas para uso dos seus empregados. 

 

7.28 - Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades 

durante o horário em que estiverem restando os serviços. 

 

7.29 - Dar conhecimento prévio a Fiscalização da Contratante das alterações de 

empregados a serem efetuadas, decorrentes de substrfuic6es, exclusões ou 

inclusões necessárias. 

 

7.30 - Realizar, par meios próprios ou por subcontratação, curso de reciclagem 

aos empregados, sem que isso implique em Ônus a Contratante ou aos 

empregados. 

 

7.31 - Não abordar autoridades e servidores para tratar de assuntos particulares, 

de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for o Fiscal do Contrato. 

 

7.32 - A Contratada deverá instalar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

escritório na cidade de Santa Filomena/PE, previamente definido pela 

administração. 

 

7.33 - Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio desenha 

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo 

de verificar se as suas contribuintes previdenciárias foram recolhidas. 

 

7.34 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 
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7.35 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá ensejo a 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do 

impedimento de licitar e contratar junto ao município, nos termos do art. 70 da 

Lei no 10.520/02. 

 

7.36 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para 

todos os empregados. 

 

7.37 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção 

de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização. 

 

7.38 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

FGST dos empregados, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo 

da aplicação de sansões pecuniária e do impedimento de licitar e contratar junto 

ao município, nos termos do art 70 da Lei no 10.520/02. 

 

7.39 - É considerado falta grave, caracterizada como falha na execução, o não 

pagamento do salário no dia fixado, que poderá dar ensejo a rescisão contratual, 

sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento de licitar e 

contratar junto ao município, rios termos do art. 70 da Lei no 10.520/02. 

 

7.40 – O domicilio bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade 

de Santa Filomena/PE. 

 

7.41 - A Contratada deverá, ainda, informar e fiscalizar o cumprimento pelos 

empregados, das orientações seguintes: 

 

a) ser pontual e permanecer no local de serviço durante o horário de trabalho; 

b) adotar os procedimentos de segurança aplicáveis na execução dos serviços; 

c) prestar os serviços com higiene pessoal satisfatória; 

d) zelar pelos equipamentos e ferramentas sob sua responsabilidade; 

f) observar as condições dos equipamentos e ferramentas utilidade, comunicando 

a área competente sempre que verificar a falta de condições de uso; 

g) tratar os colegas de trabalho com educação, cordialidade e respeito; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na 

Cláusula Quarta deste instrumento. 

 

8.2 - Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo 

encaminhamento e fiscalização do objeto ora pactuado. 

 

8.3 - Aquelas contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2022 e seus anexos, 

aqui não transcritas. 

 

8.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a 

CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções: 
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I - Advertência por escrito; 

 

II - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento 

de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1 - Iniciar a prestação dos serviços no prazo máximo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da Ordem de Serviço. 

 

10.2 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência no que couber, bem como no Contrato a ser 

firmado entre as partes.  

 

10.3 - Os serviços deverão ser executados nos prédios e logradouros públicos 

deste Município de Santa Filomena/PE, conforme especificado no Termo de 

Referência 

 

10.4 - A LICITANTE CONTRATADA deverá fornecer o fardamento e todos os 

equipamentos e EPIs necessários ao cumprimento do contrato, conforme 

exigências no Termo de Referência. 

 

10.5 - Todos os tributos e encargos trabalhistas correrão a cargo da 

CONTRATADA. 

 

10.6 - A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços, em conformidade 

com as especificações descritas Termo de Referência e na Proposta Financeira 

apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

 

10.7 - A Secretaria solicitante indicará servidor para acompanhar a execução do 

Contrato. 

 

10.8 -  Serão recusados os serviços que não atendam às especificações 

constantes no termo de referência. 

 

10.9 - A LICITANTE CONTRATADA obriga-se a executar o objeto em 

conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência e na sua 

Proposta Financeira apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a 

substituição do prestador de serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), 

quando necessário. 

 

10.10 - Os serviços serão executados nos Horários e condições a seguir 

explicitados: 

 

10.10.1 - Os Serviços deverão ser executados, com carga horário de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, com intervalos de almoço de no mínimo de 

1 (uma) hora, de acordo com as normas e procedimentos; serão também 

prestados serviços por hora trabalhada; 
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10.10.2 -  “Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, 

é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 

indenizados os intervalos para repouso e alimentação. LEI Nº 13.467, DE 13 DE 

JULHO DE 2017. 

 

10.11 - Os Serviços serão executados nos horários e jornadas especificados pela 

administração da Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, de acordo com as 

necessidades da administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 
  
11.1 – A prestação dos serviços constante neste Contrato será fiscalizado por 

servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes 

deste processo, doravante Sra. _________________, matrícula nº: ____, Sr. 

_________________, matrícula n.º ___, Sr. _____________________, 

matrícula n.º ____, e Sra. ______________________, matrícula n.º ___, nos 

termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá 

autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação 

geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.  
  
11.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:  
  
I – Solicitar ao Prestador dos Serviços e seus prepostos, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 

andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos 

documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;  
  
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  
  
III – Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e 

multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;  
  
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela 

qualidade dos serviços prestados.   
  
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as 

eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou 

termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar 

ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do 

preço ajustado, conforme definido no instrumento contratual. 
  
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 

devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;   
  
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a 

possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;   
  
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com 

vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;  
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IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de 

materiais de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, 

principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;  
  
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu 

Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações 

bilaterais;   
  
XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador 

vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com 

crachá de identificação e bom comportamento;  
  
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato, 

propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar 

o fornecimento/serviços;   
  
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos 

inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das 

suas atividades;  
 

11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos 

seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do 

cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:  
  
a) termo da Ata/Contrato;   
b) todos os aditivos, se existentes;   
c) edital da licitação;  
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;  
e) proposta do Fornecedor/Contratada;   
f) relação de faturas recebidas e pagas;   
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.   
  
11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da 

vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante 

(Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na 

continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a 

permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem 

como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de 

novos procedimentos licitatórios.  
  
11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota 

técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e 

eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de 

Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, 

responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, 

observando-se os prazos consignados no Subitem 11.2 deste contrato.  
  
11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a 

continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o 

assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a 

elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser 

encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à 

realização da nova contratação.  
  
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do 

adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias 

contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos 
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procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos 

compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.   
   
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Prestador dos Serviços de suas 

responsabilidades contratuais.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato serão provenientes da Secretaria de Educação, Fundo Municipal 

de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, nas seguintes dotações 

orçamentarias: 
 

Unidade Orçamentária:  

Programa Atividade:  

Elemento Despesa:  

Ficha:  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS 

SANÇÕES. 

 

13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, 

independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma 

das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 

79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que 

a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no 

art. 87, da Lei supra referida. 

 

13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 

neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos 

que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do 

inadimplemento das condições contratuais. 

 

13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por 

mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a 

vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO   

 

14.1 - A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Sr. (a). 

____________________, matrícula n.º ___, devidamente credenciada pela 

Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterações).  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 

provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 

sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 

vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 

pagamento de forma proporcional a entrega efetivamente executada. 
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15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 

Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus 

sucessores. 

 

15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, 

bem como a lei 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que 

lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para 

os casos omissos, os princípios gerais de direito. 

 

15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável 

por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas 

e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício 

que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de 

trabalho. 

 

15.5 - Nos termos da Lei 10.192/2001 (art. 2º) e do art. 65, inciso II, “d”, da Lei 

n˚ 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições 

contratuais visando à adequação aos novos preços de mercado, observado o 

intervalo mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação (nova 

Planilha de custo geral e Composição de custos) dos componentes dos custos do 

contrato, devidamente justificada. 

15.6 - A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral 

de Preços ao Consumidor - IPCA/IBGE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, 

renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa 

ser. 

 

E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este 

instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma. 

 

Santa Filomena/PE, ___ de _____________ de 2022. 

 

____________________________________ 

_____________________________ 

_________________ 

Secretária(o) Municipal de ________. 

CONTRATANTE 

 

_____________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1) _________________________  2) ____________________________ 

CPF:      CPF: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 
ANEXO X 

MODELO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1 Constitui objeto deste CADASTRO RESERVA a terceirização de mão de obra, 

para à prestação de serviços de Porteiro, Zelador e Auxiliar de Sala, destinado a 

suprir as necessidades do Município de Santa Filomena (PE), conforme 

quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo 

I do Edital, condições contidas na Ata de Registro de Preços, cujos termos são 

parte integrante deste instrumento, para os itens neste Cadastro elencados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA REGISTRADA  

 

Dados da empresa 

Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 

Endereço:  

CEP: Cidade: Estado: 

Tel.: E-mail: 

Banco: Agência nº: Conta nº 

 

Dados do responsável pelo Cadastro de Reserva 

Nome Completo:  

CPF nº: RG nº: 

Endereço:  

CEP: Cidade: Estado: 

Tel.: E-mail: 

Cargo/Função que exerce na empresa: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1.       

2.       

(...)       

VALOR GLOBAL:  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO 

CADASTRO RESERVA  

 

4.1 Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas na Ata de 

Registro de Preços serão observadas pelas empresas registradas no Cadastro 

Reserva;  

 

4.2. As sanções descritas na Ata de Registro de Preços, também se aplicam às 

integrantes do cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso 

assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração 

Pública.  
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Cidade - UF,_____ de __________ de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL: 

 CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 

Modelo de Planilha 
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I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
  

 

                      
 

I MÃO DE OBRA (SALÁRIO BASE PARA O CÁLCULO)  VALOR (R$)  
 

1 Salário 0,00 
 

2 Adicional de insalubridade 0% 0,00 
 

TOTAL                                                       -    
 

                      
 

MONTANTE A 
 

                      
 

II ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração) 

 

                      
 

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

  A1 
-  Previdência Social 0,00% 0,00 

 

  A2 
-  FGTS 0,00% 0,00 

 

  A3 
-  Salário Educação   0,00% 0,00 

 

  A4 
-  SESC 0,00% 0,00 

 

  A5 
-  SENAC  0,00% 0,00 

 

  A6 
-  INCRA 0,00% 0,00 

 

  A7 
-  Seguro acidente do trabalho/SAT/INSS (RAT X FAP) 0,00% 0,00 

 

  A8 
-  SEBRAE 0,00% 0,00 

 

TOTAL DO GRUPO A 0,00% 0,00 
 

                      
 

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

 B1 -  Férias 0,00% 0,00 
 

 B2 -  Faltas Legais 0,00% 0,00 
 

 B3 -  Ausência por Doença  0,00% 0,00 
 

 B4 
-  Licença Maternidade/Paternidade 0,00% 0,00 

 

 B5 -  Acidente de Trabalho  0,00% 0,00 
 

 B6 -  Aviso Prévio Trabalhado  0,00% 0,00 
 

TOTAL DO GRUPO B 0,00% 0,00 
 

                      
 

GRUPO C - GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
0,00% 

0,00 
 

 C2 -  13º Salário 
0,00% 

0,00 
 

TOTAL DO GRUPO C 0,00% 0,00 
 

                      
 

GRUPO D - INDENIZAÇÕES PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

 D1 -  Aviso Prévio indenizado + Férias e 1/3 Const. + Indenização 
0,00% 

0,00 
 

 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS sobre 13º Indenizado 
0,00% 

0,00 
 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão s/ justa causa 
0,00% 

0,00 
 

TOTAL DO GRUPO D 
0,00% 

0,00 
 

                      
 

GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL  VALOR (R$)  
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E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 
0,00% 

0,00 
 

E2 - Aprovisionamento 1/3 constitucional Férias sobre licença maternidade 
0,00% 

0,00 
 

E3 - Incidência Grupo A sobre licença maternidade 
0,00% 

0,00 
 

  TOTAL DO GRUPO E 0,00% 0,00 
 

                      
 

                      
 

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 0,00% 0,00 
 

TOTAL DO GRUPO F 0,00% 0,00 
 

                      
 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

            0,00%                                                       -    
 

                      
 

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS  E PROVIÇÕES   

                                                      -    

 

                      
 

III DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

01 - Despesas Administrativas / Operacionais 0,00% 0,00 
 

02 - Lucro 0,00% 0,00 
 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 0,00% 0,00 
 

                      
 

IV TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA  PERCENTUAL  
 

  01 -  ISS 0,00% 
 

  02 
-  COFINS 0,00% 

 

  03 
-  PIS 0,00% 

 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 0,00% 
 

                       

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
DEMAIS 

COMPONENTES  %      
(P0′) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  (P1 - P0′′)                                           
((R$) 

 

 

 

 

 

 
0,0000 1,0000                     -                    -                                                                                              -     

                      
 

V VALOR TOTAL MENSAL DA (44 HORAS SEMANAIS- 2ª a 6ª Feira-Diurna) 

 

 

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + demais componentes + tributos) R$                                                       -    
 

                      
 

MONTANTE B 
 

                      
 

VI INSUMOS 
 

                      
 



 

 PREFEITURA DE SANTA FILOMENA  

Rua Genesio Marinho Falcao, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 

 

 

 
www.santafilomena.pe.gov.br 

 

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES  VALOR (R$)  
 

  A1 
-  Vale Transporte  0,00 

 

A2 - Vale Refeição  0,00 
 

  cesta bsica           0,00 
 

A3 -  Uniforme              0,00 
 

TOTAL DO GRUPO A 0,00 
 

                      
 

GRUPO B -ASSISTENCIA  VALOR (R$)  
 

  B1 
-  Assistencia sindical 0,00 

 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 
 

                      
 

SUB - TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$                                                       -    
 

TOTAL DOS INSUMOS                                                                                                                                   R$                                                       -    
 

                      
 

VII  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL  VALOR (R$)  
 

01 - Despesas Administrativas / Operacionais 0,00% 0,00 
 

02 - Lucro 0,00% 0,00 
 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 0,00% 0,00 
 

                      
 

VIII TRIBUTOS SOBRE INSUMOS  PERCENTUAL  
 

  01 -  ISS 0,00% 
 

  02 
-  COFINS 0,00% 

 

  03 
-  PIS 0,00% 

 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 0,00% 
 

                      
 

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  %      

(P0′) 

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL R$        
(P0′′ -  / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS (P1 - P0′′)                                            
((R$) 

 

 

 

 

 

 

0,0000 1,0000                     -                    -                                                                                              -    

 

 

                      
 

X  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  
 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$                                                       -    
 

                      
 

XI  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 
 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    
R$                                                       -    

 

                      
 

                     
 

                     
 


