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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

 

RECIBO  
 

A empresa ______________________________, com CNPJ n° ____________________, situada 
Rua/Av. _____________________________ retirou o Edital de licitação do Pregão Presencial n° 
023/2019 através do site www.planura.mg.gov.br, e deseja ser informada de qualquer alteração caso 
ocorra pelo e-mail: __________________________________________.  

 
__________________, _______ de ________________ de 2019. 

 
_____________________________ 

(Assinatura legível) 
 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido (OBRIGATÓRIO) ao Departamento de Licitações 
– PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA – Rua Monte Carmelo, 448, bairro Centro, Planura/MG, 
via e-mail: licitacao@planura.mg.gov.br. 
Os anexos, partes integrantes do edital, serão enviados após o envio do recibo de retirada do edital. 
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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
  
  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019  
PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº..  002233//22001199  

  
  
  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
 
TIPO: PRESENCIAL  
 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ASSUNTOS URBANOS E 
PLANEJAMENTO. 
 
OBJETO: REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E 
EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, 
ASSUNTOS URBANOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE À LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PLANURA/MG, CONFORME ANEXO III. 
 
JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS JUSTIFICA-SE PELA MANUTENÇÃO DAS 
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À MELHORIA E LIMPEZA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PARA O 
BOM DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES, COLABORADORES E DEMAIS 
ENVOLVIDOS, BEM COMO PARA CONSERVAÇÃO DOS LOCAIS E BENS PÚBLICOS. 
  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: ANEXO II 
 
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: ATÉ ÀS 09:00 HORAS DO DIA 23/04/2019 
 
ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 23/04/2019 ÀS 09:00 H. 
 
FUSO HORÁRIO: HORA DE BRASÍLIA.  
 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PLANURA - RUA: MONTE CARMELO, Nº 448 – CENTRO – PLANURA/MG. 
 
ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacao@planura.mg.gov.br, NO HORÁRIO DE 13:00 
ÀS 17:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO 
TELEFONE (34)3427.7014.  
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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019  

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº..  002233//22001199  

  

PPRREEÂÂMMBBUULLOO 

A Prefeitura Municipal de Planura, CNPJ nº. 18.449.157.0001-64, com sede na Rua: Monte Carmelo, nº 
448, Bairro: Centro, Planura/MG,  através do Pregoeiro e sua equipe técnica, nomeados pelo Decreto nº. 
004/2019 torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a licitação acima identificada, a 
ser processada e julgada conforme especificações constantes deste Edital e de acordo com o Decreto Municipal 
Instituidor do Pregão nº. 168/2006 e suas modificações, Lei nº. 8.666/1993, Lei nº. 10.520/2002 e demais normas 
complementares em vigor. 

O pregão será realizado pelo Pregoeiro Luiz Fernando Gomes, tendo como Equipe de Apoio, Maria 
Aparecida da Cruz Negrão, Cristina Cesário Mendes da Silva e Benedita Vanusa da Silva, designados pelo 
Decreto nº. 004/2019 de 07 de janeiro de 2019. 

I – SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

1.1 Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preço e os 
documentos de habilitação das empresas interessadas, deverão ser entregues diretamente a Pregoeiro, no 
momento da abertura da sessão pública de pregão no local data e horário seguintes:  

 

LOCAL: PREFEITURA M. PLANURA  
Rua: Monte Carmelo, nº 448 - Centro 

DATA: 23/04/2019 

HORÁRIO: 09:00 hs 

II – OBJETO 

2.1. REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EPI´S, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ASSUNTOS 
URBANOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE À LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PLANURA/MG, CONFORME ANEXO III. 
2.2. Constituem ainda, anexos desse Edital, dele fazendo parte integrante: 

2.2.1. ANEXO I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
2.2.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 
2.2.3. ANEXO III – Termo de Referência; 
2.2.4. ANEXO III-A – Modelo de planilha de custos. 
2.2.5. ANEXO IV – Modelo de Declaração que se Submete ao Edital; 
2.2.6. ANEXO V – Declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao 
adolescente; 
2.2.7. ANEXO VI – Minuta do Contrato; 
2.2.8. ANEXO VII - Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; quando for o caso; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Monte Carmelo, n° 448, Centro – Planura/MG – CEP 38.220-000 

Telefone: 34 34277000 – Site: planura.mg.gov.br 

2.2.9. ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação. 
2.2.10. ANEXO IX – Declaração quanto a Lei Federal nº. 13.080/2015;  
2.2.11. ANEXO X – Declaração de que a Proponente cumpre as Normas Regulamentadoras da 
Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela 
Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego; 
2.2.12. ANEXO XI – Declaração de que o licitante possui ou instalará escritório no Município de 
Planura/MG. 

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e 
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
3.2. Não poderão participar da licitação as empresas que: 

3.2.1. Encontram-se sob processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
3.2.2. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município; 
3.2.3. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
3.2.4. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da 
Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou 
Membro da Equipe de Apoio. 
3.2.5. Reunidas sob forma de consórcio. 

3.2.5.1. Considerando que a vedação do item supramencionado é ato discricionário da Administração, 
mediante a avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; Considerando que, os 
equipamentos a serem adquiridos e/ou serviços a serem contratados, podem ser executados por uma gama 
de empresas no mercado, cada qual executando uma parcela dos serviços, assim seria impossível obter 
uma solução única e integrada, dificultando assim as atividades administrativas e a fiscalização do 
contrato; Considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e 
operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital; Considerando 
as características do mercado, pois as empresas podem sozinhas participar da licitação e posteriormente 
fornecer o objeto licitado; Considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar 
dificuldades da gestão e fiscalização dos serviços; Considerado que ao contrário, permitir o 
consorciamento traria potencial risco de restrição à competição. Ademais, os Acórdãos nº 1.305/2013 - 
TCU - Plenário, nº 1.636/2007 - TCU - Plenário e nº 566/2006 - TCU - Plenário, Denúncia nº 843.477 – 
Rel. Cons. Gilberto Diniz – TCEMG, sendo estes no sentido de que a permissão de empresas participarem 
da licitação pública reunidas em consórcio recai na discricionariedade da Administração. Conforme todo 
o exposto, mediante a justificativa apresentada, não será admitida a participação de consórcios. 

3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
3.4. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo descumprimento, 
se sujeita às penalidades cabíveis. 

IV - CREDENCIAMENTO 

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o representante legal 
da proponente deverá se apresentar para credenciamento, junto ao pregoeiro, devidamente munido de documento 
que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida 
por verdadeira, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
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4.3. Para o Credenciamento o representante legal da licitante deverá apresentar: 
a) Apresentar carta de credenciamento (ANEXO I) ou procuração por instrumento público ou 

particular com firma reconhecida; 
b) Declaração que se Submete ao Edital, conforme ANEXO IV; 
c) Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação, conforme ANEXO VIII; 
d) Cópia do Contrato Social, com todas as suas alterações ou respectiva consolidação; 
e) Documento de Identidade ou outro documento equivalente do representante. 

4.4. Quando o representante presente for o Sócio/Diretor da empresa, bastará apresentar Cópia do Contrato 
Social autenticado ou original para autenticação, que comprove tal autoridade e cópia do documento de  
Identidade ou outro documento equivalente. 
4.5. As participantes que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123/2006, caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição mediante 
apresentação de CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DE SEU DOMICÍLIO, com data de 
emissão não superior a 30 (trinta) dias, ou por através de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
(Anexo VII). 
4.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma participante, sob pena 
de exclusão sumária das representadas. 
4.7. Encerrado o credenciamento, não será permitida a participação de retardatários.  

4.8. Em seguida, as licitantes entregarão ao Pregoeiro os Envelopes de nº 01 (PROPOSTA 
COMERCIAL) e nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 

V. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
devidamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo. 

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Planura, na sala das Licitações, sita à Rua Monte Carmelo, 448 – 
Centro - Planura/MG. 

DATA: 11/04/2019 

HORÁRIO: 14:00 HORAS 

5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
DATA DE ABERTURA DA 
REUNIÃO:23/04/2019 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DA 
LICITANTE. 

 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 
23/04/2019 
HORÁRIO:  09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DA 
LICITANTE. 

5.2 - A Prefeitura Municipal de Planura não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues a Pregoeiro designada no preâmbulo, no local, data e 
horário definidos neste edital. 

VI – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. NNoo  EEnnvveellooppee  ““PPrrooppoossttaa  ddee  PPrreeççooss””  ccoonnssttaarráá::  o ANEXO II que é o modelo da Proposta Comercial que 
deverá ser apresentada em envelope lacrado não transparente, impressa e legível, em papel com o timbre da 
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licitante, sem rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou 
não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo e que deverá conter carimbo de CNPJ com a assinatura na 
última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa, sendo consideradas APENAS DUAS 
CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA. 

6.1.2. Na proposta comercial deverá constar à declaração de que no preço proposto encontram-se 
incluídos todos os tributos, encargos sociais, comissões, frete e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre o fiel cumprimento do objeto desta licitação bem como o valor global da proposta 
com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da mesma, em caso de 
omissão, será considerado este prazo como aceito e proposto. Caso a empresa seja optante pelo simples 
deverá indicar na proposta. 

6.1.3. No preenchimento da Proposta Comercial deverão, ser informadas a DESCRIÇÃO e a 
MARCA/MODELO do(s) produto(s) ofertado(s); 
6.2. A proposta obedecerá às especificações contidas no ANEXO II deste Edital, devendo ser informado 
claramente na proposta: 
 Razão social da empresa; 
 CNPJ (Número); 
 Endereço Eletrônico (e-mail); 
 Telefones para contato; 
 Endereço Comercial; 
 Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
 Preços unitários dos itens e global da proposta; 
 Prazo de execução serviços; 
 Prazo de validade da proposta; 
 Garantia conforme edital.  
 
 A proposta deverá ser apresentada preferencialmente conforme o modelo do anexo II, estando todos os 
campos de identificação da licitante preenchidos. 
 
6.3. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais 
serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

6.3.1. Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço 
unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

6.3.2. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

6.3.3. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 
6.3.4. O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os procedimentos 

acima para correção de erros e consignados em ata. 
6.4. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua proposta comercial    

  

VII – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, organizados na ordem em que estão citados neste 
Edital e numerados em ordem crescente. Todas as folhas serão rubricadas pelo titular da empresa licitante ou 
representante legal, devidamente qualificado. 
7.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, neste caso, 
autenticados em cartório ou outro órgão competente, inclusive, os versos, caso haja conteúdo relevante.  

7.2.1. Não serão admitidas fotocópias ilegíveis. 
7.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 
que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) A licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. Serão dispensados 

da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
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somente em nome da matriz. 
7.3. A Comissão vai considerar o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de emissão, para as 
certidões que não apresentarem, explicitamente, o prazo de validade. 
7.4. As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para sua habilitação:  

7.4.1 - Habilitação jurídica 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus 
administradores; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade 
competente. 

7.4.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
b) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e relativa às Contribuições Sociais (INSS), nos 

termos da Portaria MF nº 358/2014, alterada pela Portaria MF nº 443/2014; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, referente ao domicílio/sede da licitante; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, referente ao domicílio/sede da licitante; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, expedida no 

sítio eletrônico Tribunal Superior do Trabalho – TST. 
7.4.2.1 – Para fins de comprovação de regularidade serão admitidas certidões negativa e positiva 
com efeito de negativa. 
 

7.4.3. Qualificação de Desempenho 
a) Comprovação de aptidão de desempenho, através de 01 (um) ou mais atestados/declarações, 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível em 
complexidade, com o objeto desta licitação. 
O atestado apresentado deverá conter informações básicas, tais como: dados do contratante e do 
contratado, identificação do objeto do contrato, período e número do contrato ou nota de 
empenho. (Poderá anexar cópia de notas fiscais de venda, contrato ou nota de empenho). 
 

7.4.4.  Qualificação Técnica 
a) Comprovação de que o objeto social da licitante é pertinente e compatível o objeto da licitação, 
estabelecidas no Anexo I, através da apresentação do contrato social devidamente atualizado. 
b) Declaração de que a licitante instalará escritório na cidade de Planura/MG, a ser comprovado no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, conforme modelo do 
Anexo XIII deste Edital. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido 
deverá declarar a instalação/manutenção do escritório. 
c) Apresentação de atestado de visita técnica expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Assuntos Urbanos e Planejamento, que ocorrerá obedecendo ao cronograma seguinte: 
- Para visita ao local de execução das obras/serviços, a licitante deverá comparecer a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Planejamento, em qualquer dia útil, entre o dia da 
publicação deste Edital até o último dia anterior a data de abertura da sessão, no horário das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, mediante agendamento prévio no setor de engenharia, pelo 
telefone (34)3427-7023. 
- O Representante da Licitante para visita técnica deverá ser o Responsável Técnico ou o 
Sócio/Proprietário da Empresa indicado nos documentos de habilitação, o mesmo deverá ser 
identificado como tal no ato da visita. 
- A licitante deverá através de seu representante realizar a vistoria prévia e inspecionar o local dos 
serviços e cercanias, diretamente no local onde serão executados os serviços, sendo obrigatória a 
juntada desta Declaração de Vistoria, devidamente assinada pelo representante da empresa. A visita 
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feita por representante que não faça parte do quadro social ou funcional da Empresa não terá 
validade para esta licitação.  
- Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante. A 
declaração de vistoria deverá ser juntada no envelope da Habilitação. 

            
7.5.4. Qualificação Econômica Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, referente ao último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a.1) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual pelo balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
a.2) Entenda-se por “na forma da lei”: 
I - sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do 
domicílio da Licitante, acompanhado de cópia autenticada do termo de abertura e de encerramento do 
Livro Diário do qual foi extraída; 
II - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei nº 
6.404/1976: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e 
publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação;  
III - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede; caso 
a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas 
para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial. 
IV - É aceitável a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis na forma eletrônica 
ou gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, constando os dados das assinaturas 
digitais, ficando dispensado, neste caso, a autenticação do livro referente à escrituração contábil da 
pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do §4º do art. 1º da IN RFB 
nº1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1660/2016. 

b) Demonstrativo de a empresa proponente possuir os seguintes índices financeiros de balanço na data da 
licitação.  Este demonstrativo deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, constando o número 
de registro (CRC) e assinatura do contador. A empresa licitante que apresentar resultado diferente dos 
índices requeridos abaixo será inabilitada.  

 

LG= Ativo circulante + Realizável a Longo Prazo   >= 1,00 

        Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

EG = Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo  <=  1,00 

                                 ATIVO TOTAL 

 

LC =  Ativo circulante     >=  1,00 

       Passivo circulante 

 
c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datada 
de no máximo 10 (dez) meses anteriores à data de abertura do envelope n.º 1- DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

7.6. Só serão aceitos documentos que expressem a validade em vigor, ou quando não declarada validade 
pelo emitente, expedida a no máximo 10 (dez) meses antes da data da abertura. 

7.4.6. Outras Comprovações 
   a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, 

acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que a empresa não emprega menores de 
18 anos, conforme ANEXO V (Declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à 
criança e ao adolescente). 

b) Declaração quanto a Lei Federal nº 13.080/2015 (ANEXO IX); 
c) Declaração quanto ao cumprimento das normas do ministério do trabalho e emprego (ANEXO X); 
d) Declaração de compromisso de instalação de escritório no município da contratante (ANEXO XI). 

 
 Na hipótese de algum documento nele indicado estar com prazo vencido, deverá ser inserido no 
envelope documento vigente que comprove a regularidade. 
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Obs: Todos os documentos devem ser apresentados, preferencialmente, na ordem conforme o edital e com 
as páginas enumeradas no rodapé inferior. 

VIII - SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. Abertura da Sessão 
8.1.1. No dia e horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão, recebendo das 

licitantes ou de seus representantes, os documentos para o Credenciamento: Carta de Credenciamento (conforme 
modelo anexo), Declaração que se Submete ao Edital (conforme modelo anexo), Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo à sua Habilitação (conforme modelo anexo), Contrato Social, cópia do Documento de 
Identidade e os envelopes de Proposta Comercial e de Documentos de Habilitação. 
8.2. Análise das Propostas Comerciais 

8.2.1. Terminada a fase de Credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes de 
Propostas Comerciais, verificando a conformidade destas com os requisitos formais e objeto do edital e o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2. Dentre as propostas aceitas, o pregoeiro verificará a aceitabilidade das propostas em face dos 
requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de MENOR PREÇO GLOBAL e demais propostas 
que tenham apresentado valores até 10% do menor preço. 

8.2.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas 
apresentadas. 

8.2.4. Havendo lances ou não, o(s) preço(s) do(s) item (ns) não poderá(ao) ultrapassar os valores orçados 
pela Administração. 
8.3. Lances Verbais 

8.3.1. O licitante que tenha ofertado a proposta comercial de maior valor será chamado para dar início à 
fase de lances verbais, devendo o valor ofertado ser abaixo do menor preço. 

8.3.1.1. Sucessivamente serão convocados os demais licitantes para ofertar seus lances verbais em 
valores distintos e decrescentes. 

8.3.1.2. Caso o licitante não queira ofertar lances, estará excluído da fase de lances verbais e será 
mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito de classificação final. 

8.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.2.1. O Pregoeiro poderá: 
a) Fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela 

última rodada de lances, que poderá, naturalmente, ocorrer antes do exaurimento do tempo 
máximo anteriormente estipulado; 

b) A qualquer tempo, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer a 
cada rodada, valor mínimo entre os lances, nunca superior a 5% (cinco por cento); 

c) Suspender a reunião quando julgar oportuno e conveniente. 
8.3.3. Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a 

desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo, podendo negociar diretamente com o(s) 
proponente(s), para que seja obtido preço melhor. 

8.3.4. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de Microempresa ou de 
Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Regulamentado no Município de 
Planura serão adotados os seguintes procedimentos: 

8.3.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço; 

8.3.4.2. Para efeito do disposto no subitem 8.3.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta não 
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

8.3.4.3. Neste caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo de no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 
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8.3.5. Para efeito dos dispostos nos subitens acima, proceder-se-á da seguinte forma: 
I. Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

subitem 8.3.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
dos subitens 8.3.4.1 e 8.3.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

II. No caso de equivalência de valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem em situação de empate real, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

III. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas acima (I e II), o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.4. Julgamento 
8.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.4.2. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita mais 

vantajosa e o menor valor estimado da contratação. 
8.4.2.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço 

seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
8.4.2.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
8.4.3. Sendo aceitável a oferta mais vantajosa, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
8.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
8.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou 
proposta. 

8.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido 
um melhor preço. 

8.4.7. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes 
presentes. 

8.4.8. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação.  
8.5. Do Julgamento dos Documentos de Habilitação 

8.5.1. Encerrada a fase de lance dos itens, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação das licitantes que apresentaram as melhores propostas, verificando as sua habilitação 
ou inabilitação. 

8.5.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora para os 
itens cotados sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, em não havendo interposição de recursos. Caso a 
licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a habilitação das licitantes com as 
ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem crescente de classificação, até a apuração de uma proposta 
de empresa habilitada e com preços que atendam aos requisitos do Edital. 

8.5.3. A habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte reger-se-á conforme disposto na Lei 
Complementar nº 123/2006 e especificamente o seguinte: 

8.5.3.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem os documentos de 
regularidade fiscal indicados nas alíneas “b” a “e” do item 7.4.2, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação, serão consideradas HABILITADAS.  

8.5.3.2. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem anterior, 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis.  

8.5.3.3. A comprovação de que trata o subitem anterior, deverá ser efetuada mediante a apresentação dos 
documentos de regularidade fiscal exigidos nos itens 3.3 a 3.8 deste Título já sem restrições, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração.. 
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IX– RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

9.1.1 - A Pregoeiro poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, 
recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.  

X - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
10.1 - Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao(s) licitante(s) 

vencedor(es) e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação. 

XI - DA CONTRATAÇÃO 

11.1 – A Administração convocará o adjudicatário para assinar, em 48 (quarenta e oito) horas, o 
respectivo contrato para o objeto em que recebeu adjudicação em consequência de ter apresentado a melhor 
proposta, tudo conforme Minuta anexa, que é parte integrante deste Edital. 

11.2 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando, durante o seu 
transcurso, se for solicitado pelo convocado, por escrito, desde que ocorram motivos determinantes, aceitos pelo 
Município de Planura. 

11.3 – Convocado, na forma dos subitens 11.1 e 11.2, se o adjudicatário não comparecer no prazo e 
condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando sujeito às penalidades constantes do subitem 
6.1 deste Edital. 

11.4 – Na hipótese do subitem 11.3, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação 
nesta licitação. 

XII – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

          
12.1 – O prazo do contrato será até 31 de dezembro de 2019, com vigência a contar da data de sua 

assinatura, prorrogável nos termos e limites da lei, conforme art. 57, inciso II, da Lei Nº 8.666/93, ou até a 
finalização dos trabalhos contratados. 

12.2 – O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, até o 10º dia útil do mês 
subseqüente a prestação de serviços e emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 
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12.3 - Todos os pagamentos possíveis se efetivarão após apresentação da Nota Fiscal nas condições 
mencionadas, mediante crédito na Conta Corrente informada pela CONTRATADA sendo que para todos os fins 
o comprovante do Banco será considerado comprovante do pagamento. Na hipótese desta data recair em Sábado, 
Domingo ou Feriado, o pagamento será postergado para o primeiro dia útil seguinte; 

12.4 – Deverá constar nas notas fiscais de serviço e faturas emitidas pela CONTRATADA que as 
mesmas referem-se a tal Contrato; 

12.5 – Ocorrendo atraso no prazo de pagamento haverá atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, pela variação da TR ocorrida no período. 

12.6 – A quantidade dos serviços contratados poderá ser alterada para mais ou menos, até o limite de 
25% (vinte e cinco) por cento, na conformidade do disposto no artigo 65, parágrafo 1o, da Lei Federal no 

8.666/93, obrigando-se a adjudicatária licitante vencedora a aceitá-la nas mesmas condições da proposta 
vencedora. 

XIII - DAS PENALIDADES / SANÇÕES 

13.1 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital ou neste Termo de Referência, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais; 

13.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado 

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no  art. 28, do Decreto 
nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de 
Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

c) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia de atraso, no 
caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, referentes ao 
pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

c.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento 
contratual; 

d) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por 
dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da 
CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após regularmente notificada; 

e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, 
referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste 
Termo de Referência ou no termo contratual; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, 
referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou 
documentos exigidos no subitem 12.38 deste Termo de Referência; 

g) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 
por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada 
da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à 
instituição financeira indicada no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 
recebimento do comunicado da CONTRATANTE. 

h) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual 
por culpa da CONTRATADA. 
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13.3- A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis; 

13.4- As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
  13.5- A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração; 
 13.5.1- Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará 
efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se 
entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, 
realizar a cobrança judicialmente. 
 13.6- Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso 
fortuito ou motivo de força maior; 

 13.7- Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento 
do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem 
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

XIV - FISCALIZAÇÃO 

14.1 – A Prefeitura Municipal de Planura, através de representante, exercerá a fiscalização do contrato, e 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante 
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

14.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Planura em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do 
objeto do contrato. 

14.3 – Demais formas de fiscalização conforme termo de referência, anexo III. 

XV - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 - Os valores constantes dos respectivos contratos poderão ser revistos mediante solicitação da 
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” 
da Lei 8.666/93; 

15.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 
seu impacto nos custos do Contrato. 

15.3 - O percentual de desconto da empresa vencedora do certame será invariável no decorrer do 
contrato. 

XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

16.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

16.3 - É facultado a Pregoeiro ou a Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como 
solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 

16.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
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16.6 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

16.7 - A Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 

16.8 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão 
prestadas pelo Pregoeiro, no horário das 13:00 ás 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (34) 3427-
7014 ou e-mail: licitacao@planura.mg.gov.br. 

XVII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto dessa licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento do Município de Planura para o exercício de 2019; cuja classificação funcional 
programática e da despesa constarão nas respectivas notas de empenho, sendo a seguinte dotação:   

547 – 0215 452.0323.2.032 339039. 

 

Planura/MG, 05 de abril de 2019.  

 

 

 

 
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Infraestrutura  

Assuntos Urbanos e Planejamento. 
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ANEXO I 

   

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

  

                Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

______________________,  credenciamos o(a) Sr.(a) ________________________, portador do documento de 

Identidade nº. ___________________ ee  ddoo  CCPPFF  nnºº..  ________________________________________,,  a participar das reuniões relativas 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/2019, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, 

manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais de preços, renunciar e interpor recursos, rubricar 

documentos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.  

         ____________, ___ de ______________ de 2019.  

 

 

___________________________________ 

Nome por Extenso do Responsável pela Empresa 

Identidade/CPF 

   
 Obs.:  

  Este documento deve conter firma reconhecida;  

 Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.;  

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:                              

 INSCR ESTADUAL:                       INSCR MUNICIPAL: 

ENDEREÇO:  

TELEFONE/FAX:                          E-MAIL: 

BANCO:  

AGÊNCIA:                                  Nº DA CONTA BANCÁRIA: 

NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO: (Proprietário da empresa ou Procurador – 

No caso de procurador, deverá anexar cópia autenticada da procuração). 

CARGO:                                       PROFISSÃO: 

RG: CPF: 

ESTADO CIVIL:                         NACIONALIDADE: 

 
INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 
(  ) PROCURAÇÃO                     (  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 
INSCRIÇÃO NO SIMPLES:       (  ) SIM  (  ) NÃO 
 
A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob nº. ______________ propõe a 
Prefeitura Municipal de Planura, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, 
entregar, nas seguintes condições, o objeto a seguir discriminado: 
 
 

Item 
Código 
Sistema 

Descrição Cargos CBO 
Carga 

Horária 
Semanal 

Qtde de 
Profis. 

Valor Unit. 
por 

Profissiona
l Incluindo 

todos os 
encargos e 

tributos 

Valor total 
Mensal 

01 12.01.10712 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

LEVES 
6410 44 3   

02 12.01.10713 
PERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 
7151 44 1   

03 12.01.10714 ENCARREGADO DE ESCOTO 8601 44 1   

04 12.01.10715 AJUDANTE DE ESGOTO 8623 44 1   

05 12.01.10716 COLETOR DE LIXO 5142 44 6   
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06 12.01.10717 TRABALHADOR BRAÇAL 5142 44 9   

07 12.01.10718 VARREDOR 5142 44 15   

08 12.01.10719 
TRABALHADOR PARA 
ROÇADEIRA COSTAL 

6410 44 2   

09 12.01.10720 TRATORISTA 6410 44 2   

10 12.01.10721 MOTORISTA - CNH D 7824 44 4   

11 12.01.10722 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
OILINGUINDASTE - CNH D 

7825 44 1   

12 12.01.10723 ZELADOR DE CEMITÉRIO 5141 44 1   

13 12.01.10724 ZELADOR DE VELÓRIO 5141 44 1   

14 12.01.10725 ZELADOR DE PRAÇA 5141 44 2   

VALOR TOTAL GLOBAL MENSAL R$  

 
Valor total Global Mensal R$ _____________ (__________________________________________________) 
 
Forma de Execução do Trabalho: Conforme cronograma diário a ser elaborado pela Secretaria Solicitante.  

a) Local da Prestação de Serviços: Nos logradouros públicos do município de Planura/MG. 

b) F o r m a  d e  Pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º dia útil do mês subseqüente a 
prestação de serviços, emissão e aceite final da Nota Fiscal Eletrônica. 

c) Garantia dos Serviços Prestados: Garantir a qualidade dos serviços prestados. 

d) Validade da Proposta: 60 dias, contados da data de abertura da sessão pública do pregão. 

e) Declara que no preço proposto encontram-se incluídos todas as despesas, tributos, encargos sociais, 
comissões, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel cumprimento do 
objeto desta licitação. 

f) Declaro haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as 
quais aceito na forma como propostas. 

 

        ____________, ___ de ______________ de 2019 

 

_____________________________________________ 

Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 

Obs.: Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  
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ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
01 – OBJETO 
 
1.1- Refere-se à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados de mão de obra com 
fornecimento de uniformes e EPI´s, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, 
Assuntos Urbanos e Planejamento, na limpeza pública do município de Planura/MG, conforme anexo III. 
 
02 - JUSTIFICATIVA 
 
A contratação dos serviços justifica-se pela manutenção das condições necessárias à melhoria e limpeza das 
repartições públicas para o bom desempenho das atribuições dos servidores, colaboradores e demais envolvidos, 
bem como para conservação dos locais e bens públicos. 
 
Os serviços demandados se consubstanciam em administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem a área de competência legal do Órgão, conforme dispõe a IN SLTI/MP n.º 05/2017, e não 
inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores. 
 
A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo na 
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto 
Municipal Instituidor do Pregão nº. 168/2006 e suas modificações, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
Os serviços, materiais e equipamentos referenciados neste Termo de Referência enquadram-se na modalidade de 
bens e serviços comuns, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e 
anexo, por meio de especificações usuais de mercado, conforme parágrafo único do art. 1º da Lei 10.502/2002. 
 
03 – RELAÇÃO DE ITENS  
 
3.1- As quantidades referente à mão de obra, estão estimadas até 31 de dezembro de 2019. 
 
3.2- Quantidade estimada de postos terceirizados: 
 

Item Unid. Qtd. Especificação 

1 PS 3 Operador de Máquinas Leves 

2 PS 1 Operador de Máquinas Pesadas 

3 PS 1 Encarregado de Esgoto 

4 PS 1 Ajudante de Esgoto 

5 PS 6 Coletor de Lixo 

6 PS 9 Trabalhadores Braçais 

7 PS 15 Varredores 
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8 PS 2 Trabalhadores para Roçadeira Costal 

9 PS 2 Tratoristas 

10 PS 4 Motoristas (CNH categoria D) 

11 PS 1 Motorista de Caminhão com Poliguindaste (CNH categoria D) 

12 PS 1 Zelador de Cemitério 

13 PS 1 Zelador de Velório 

14 PS 2 Zelador de Praça 

Quantidade Total 49 postos terceirizados 

 
ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 
 
1) OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES (CBO 6410) 
 
6410-15 - Tratorista agrícola – Arador, Operador de adubadeira, Operador de implementos agrícolas, Operador 
de máquina agrícola, Tratorista operador de roçadeira, Tratorista operador de semeadeira. 
Descrição Sumária 
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de 
máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. 
 
2) OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (CBO 7151) 
 
7151-05 - Operador de bate-estacas – Condutor de bate-estaca. 
7151-10 - Operador de compactadora de solos – Operador de rolo compactador, Operador de rolo compressor. 
7151-15 - Operador de escavadeira – Condutor de escavadeira, Condutor de pá mecânica, Escavadeirista, 
Operador de equipamento de escavadeira, Operador de retro-escavadeira. 
7151-20 - Operador de máquina de abrir valas – Condutor de máquina de abrir valas, Valeteiro - exclusive na 
agropecuária. 
7151-25 - Operador de máquinas de construção civil e mineração – Operador de máquina de terraplenagem, 
Operador de máquina rodoviária, Operador de tratores diversos. 
7151-30 - Operador de motoniveladora – Condutor de motoniveladora, Condutor de niveladora, Operador de 
equipamento de motoniveladora, Operador de niveladora e de scraper, Operador de patrol (niveladora), Operador 
de trator de esteira, Operador patroleiro, Patroleiro, Patroleiro de pavimentação, Patroleiro de terraplanagem. 
 
7151-35 - Operador de pá carregadeira – Operador de pá carregadeira de esteira, Operador de pá carregadeira 
de pneu, Operador de pá carregadeira e tratores, Operador de pá mecânica, Operador de pá mecânica em subsolo. 
7151-40 - Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) – Condutor de asfaltadora, 
Condutor de pavimentadora, Conservador de estradas de rodagem, Pavimentador, Trabalhador de pavimentação 
(rodovias), Trabalhadores de conservação de rodovias. 
 7151-45 - Operador de trator de lâmina – Operador de trator - exclusive na agropecuária, Tratorista - 
exclusive na agropecuária. 
Descrição Sumária 
Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material 
orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e 
cravam estacas. 
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3) ENCARREGADO DE ESGOTO (CBO 8601) 
 
8601-10 - Supervisor de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento de água, gases, vapor) – 
Contramestre (distribuição de energia elétrica, gás e água), Contramestre de produção e distribuição de energia 
elétrica, Supervisor técnico de aplicação e distribuição de gás, Supervisor técnico de operação de água e esgoto. 
Descrição Sumária 
Planejam atividades de supervisão da produção de utilidades, analisando prioridades, especificando recursos 
humanos, materiais e equipamentos, distribuindo tarefas e elaborando cronogramas e planos de contingência. 
Implementam medidas de segurança pessoal, ambiental e patrimonial, gerenciam serviços administrativos e 
sistemas operacionais. Coordenam manutenções de equipamentos, administram insumos e otimizam processos 
do sistema de utilidades. Qualificam equipes de trabalho. Trabalham em conformidade a normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
 
4) AJUDANTE DE ESGOTO (CBO 8623) 
 
8623-05 - Operador de estação de tratamento de água e efluentes – Operador de bombas no tratamento de 
água e efluentes, Operador de estação de tratamento de esgoto, Operador de estação de tratamento de esgotos e 
resíduos industriais, Operador de estação de tratamento de resíduos industriais, Operador de estação de 
tratamento de água, Operador de estação elevatória, Operador de tratamento de esgoto, Operador de tratamento 
de água e esgoto, Operador de utilidades no tratamento de água e efluentes. 
8623-10 - Operador de forno de incineração no tratamento de água, efluentes e resíduos industriais–  
Operador de co-processamento de resíduos, Operador de incinerador, Operador de instalação de incineração de 
resíduos. 
Descrição Sumária 
Monitoram o recebimento de resíduos industriais e urbanos, operam fornos de incineração e controlam o 
processo de tratamento de água e efluentes. Realizam amostragem de resíduos e efluentes, dosam soluções 
químicas e operam equipamentos eletromecânicos. Documentam dados do processo de tratamento e controlam 
materiais e produtos utilizados na estação de tratamento de água, efluentes e resíduos industriais. Trabalham em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 
ambiental. 
 
5) COLETOR DE LIXO (CBO 5142) 
 
5142-05 - Coletor de lixo domiciliar – Agente de coleta de lixo, Coletor de lixo, Lixeiro. 
5142-25 - Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 
5142-30 - Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde – Coletor de lixo hospitalar, Coletor de resíduos de 
saúde, Coletor de resíduos hospitalares. 
Descrição Sumária 
Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos 
domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação 
de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo 
para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando 
guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e 
de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a 
segurança individual e da equipe. 
 
6) TRABALHADORES BRAÇAIS (CBO 5142) 

5142 :: Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas 
Títulos 
5142-05 - Coletor de lixo domiciliar, Agente de coleta de lixo, Coletor de lixo, 
Lixeiro 5142-15 - Varredor de rua Gari, Margarida 
5142-25 - Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 5142-30 - 
Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde 
Coletor de lixo hospitalar, Coletor de resíduos de saúde, Coletor de resíduos hospitalares 
Descrição Sumária 
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Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas 
coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos 
serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, 
sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro 
sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. 
Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham 
com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual 
e da equipe. 
 
7) VARREDORES (CBO 5142)  
 
5142-15 - Varredor de rua – Gari, Margarida. 
5142-25 - Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 
Descrição Sumária 
Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos 
domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação 
de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo 
para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando 
guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e 
de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a 
segurança individual e da equipe. 
 
8) TRABALHADORES PARA ROÇADEIRA COSTAL (CBO 6410)  
 
6410-15 - Tratorista agrícola – Arador, Operador de adubadeira, Operador de implementos agrícolas, Operador 
de máquina agrícola, Tratorista operador de roçadeira, Tratorista operador de semeadeira. 
Descrição Sumária 
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de 
máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. 
 
9) TRATORISTAS (CBO 6410) 
 
6410-10 - Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas – Operador de estufas mecânicas, 
Operador de motobomba, Operador de máquinas agrícolas, Operador de secadeiras no beneficiamento de 
produtos agrícolas, Operador de secador (produtos agrícolas), Operador de secador de resíduos. 
6410-15 - Tratorista agrícola – Arador, Operador de adubadeira, Operador de implementos agrícolas, Operador 
de máquina agrícola, Tratorista operador de roçadeira, Tratorista operador de semeadeira. 
Descrição Sumária 
Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de 
máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio. 
 
10) MOTORISTAS (CNH CATEGORIA D) (CBO 7824) 
 
7824-05 - Motorista de ônibus rodoviário 
7824-10 - Motorista de ônibus urbano 
7824-15 - Motorista de trólebus 
Descrição Sumária 
Conduzem e vistoriam ônibus e trólebus de transporte coletivo de passageiros urbanos, metropolitanos e ônibus 
rodoviários de longas distâncias; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e desembarque de 
passageiros e os orientam quanto a tarifas, itinerários, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no 
interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros. Habilitam-se 
periodicamente para conduzir ônibus. 
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11) MOTORISTA DE CAMINHÃO COM POLIGUINDASTE (CNH CATEGORIA D) (CBO 7825)  
 
7825-15 - Motorista operacional de guincho –  Motorista de caminhão-guincho leve, Motorista de caminhão-
guincho médio, Motorista de caminhão-guincho pesado, Motorista de caminhão-guincho pesado com munk, 
Motorista de caminhão-guindaste. 
Descrição Sumária 
Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e 
prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, 
realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de 
cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. 
 
12) ZELADOR DE CEMITÉRIO (CBO 5141) 
 
5141-20 - Zelador de edifício – Zelador. 
Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e 
outros. Atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos, 
mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam pequenos reparos. Prestam assistência aos 
religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes litúrgicas. 
 
13) ZELADOR DE VELÓRIO (CBO 5141) 
 
5141-20 - Zelador de edifício – Zelador. 
Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e 
outros. Atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos, 
mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam pequenos reparos. Prestam assistência aos 
religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes litúrgicas. 
 
14) ZELADOR DE PRAÇA (CBO 5141)  
 
5141-20 - Zelador de edifício – Zelador. 
Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e 
outros. Atendem e controlam a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos, 
mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam pequenos reparos. Prestam assistência aos 
religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes litúrgicas. 
 
04- VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 
 
4.1- O valor mensal estimado para os serviços terceirizados é de R$115.540,33 (cento e quinze mil quinhentos e 
quarenta reais e trinta e três centavos), sendo que para o período de 08 (oito) meses estima-se o valor global R$ 
924.322,64 (novecentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). 
 
05- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
5.1- Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o 
quantitativo estimado e com a qualificação mínima definida; 
 
5.2- Apresentar ao Fiscal do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, 
atestados (inclusive de antecedentes criminais), comprovantes e carteiras profissionais, bem como 
quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham 
relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados. 
5.3- Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando 
ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos 
equipamentos. 
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5.4- Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, 
cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de 
acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
5.5- Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do Contrato, 
relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, 
números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular; 
5.6- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
5.7- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos 
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho; 
5.8- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE; 
5.9- Fornecer para os funcionários alocados,02 (dois) uniformes completos por ano, com reposição a cada 
semestre, conforme especificações do item 11,e crachás de identificação com fotografia recente, inclusive 
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPIse EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação da 
CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 
5.10- Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a assiduidade e a 
pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas; 
5.11- Nomear Encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, 
permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços.  
5.11.1 – O encarregado nomeado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do 
Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como 
cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em 
contato com a fiscalização do contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que 
julgar necessário. 
5.12- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado. 
5.13- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração. 
5.14- Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços. 
5.15- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes 
domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, 
ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações. 
5.16 - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais informados neste Termo de Referência e, 
eventualmente, no prazo máximo de 04 (quatro) dias, se assim for necessário. 
5.17- Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos 
elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 
5.18- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 
5.19- Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao 
patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 
ônus decorrente; 
5.20- Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, 
vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo 
em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 
5.21- Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 
longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, 
apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
5.22- Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais incluindo PPD 
e parasitológico de fezes dos empregados que estarão prestando serviço ao berçário e posto médico, 
apresentando anualmente a carteira de vacinação atualizada; 
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5.23- Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados 
para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e 
outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 
5.24- Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da 
CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos; 
5.25- Fornecer ao Fiscal do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala 
nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos; 
5.26- Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados 
utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos 
decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 
5.27- Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá 
apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento; 
5.28- Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das 
faturas pela CONTRATANTE; 
5.29- O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, 
não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 
5.30- Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais 
de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 
5.31- Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRATANTE 
e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 
5.32- Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos 
ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 
5.33- Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos a seguir 
estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de 
qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 
a) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 04 
(quatro) horas, a contar da ciência do afastamento. O atendimento a este critério apenas afasta a penalidade, 
mas será descontado o respectivo valor; 
b) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período; 
c) Solicitação do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de 
solicitação. 
5.34- Encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de 
empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão 
substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica dos 
substitutos exigida neste Termo de Referência;  
5.35- Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada afeta à 
prestação dos serviços; 
5.36- Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus 
funcionários; 
5.37- Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro 
dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços; 
5.38- Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso, as 
informações e/ou documentos listados abaixo: 

a) Nota Fiscal/Fatura; 
b) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias 

das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas 
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos 
valores; 

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

d) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, quando necessário; 

e) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos 
empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei; 
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f) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos 
serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED; 

g) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 

h) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos 
empregados vinculados ao contrato.  

i) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;  
j) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomador o órgão ou entidade contratante;  
k) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços 

ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  
l) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a 
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

m) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 
exigidos por lei ou pelo contrato. 

5.39- Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, apresentar no 
prazo definido no contrato:  

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais;  

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e 

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
5.40- Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
5.41- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
5.42- Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
5.43- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 
5.44- Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e 
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
5.45- No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e 
o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no 
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem 
prejuízo das sanções cabíveis; 
5.46- Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros;  
5.47- Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital; 
5.48- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
5.49- Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim 
de caracterizar a execução completa do contrato. 
5.50- Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sobre penade dar 
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
5.51- Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento 
sempre que solicitado pela fiscalização; 
5.52- Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela contratada, os documentos 
elencados no presente termo. 
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06- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1- Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e 
identificados, aos locais de prestação dos serviços; 
6.2- Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o desenvolvimento 
dos trabalhos; 
6.3- Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
serviço; 
6.4- Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato; 
6.5- Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência; 
6.6- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos 
do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 
6.7- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 
atendimento das exigências contratuais; 
6.8- Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no trato com os 
serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe 
foram designadas; 
6.9- Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços prestados; 
6.10- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 
CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão 
do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE; 
6.11- Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos 
encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre 
eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações; 
6.12- Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA; 
6.13- Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do contrato, 
cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente 
detectadas; 
6.14- Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa 
qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações 
exigidas; 
6.15- Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa; 
6.16- Disponibilizar local para a guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios da empresa contratada que serão utilizados para a execução dos serviços; 
6.17- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e para o FGTS, 
deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal do Brasil – RFB e ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
 
07- DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 
 
7.1- Efetuar os serviços, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados;  
7.2- Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações, providenciando, se for o 
caso, a sua execução, com a anuência do fiscal do contrato;  
7.3- Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato, por meio do preposto 
(encarregado) da empresa contratada;  
7.4- Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais 
pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  
7.5- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de referência, durante o 
período em que estiver prestando os serviços;  
7.6- Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto (encarregado) da empresa 
CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de pessoas com atitude suspeita 
observada nas dependências da Contratante;  
7.7- Zelar pela segurança, limpeza e manutenção das repartições e bens públicos;  
7.8- Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias ao bom desempenho do trabalho. 
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08- DAS ATRIBUIÇÕES DO ENCARREGADO DA CONTRATADA FICAM ASSIM 
ESPECIFICADAS:  
 
8.1- Reportar-se à Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;  
8.2- Acatar as orientações do Fiscal do contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas 
Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho;  
8.3- Relatar ao Fiscal do contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade observada nos locais onde 
os serviços estão sendo prestados;  
8.4- Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações;  
8.5- Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados; 
8.6- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de Referência, durante o 
horário em que estiver prestando os serviços;  
8.7- Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais 
pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  
8.8- Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho.  
 
09 – DOS UNIFORMES, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS 
 
09.1- A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no início da prestação dos 
serviços, e, após essa data, a cada 6 (seis) meses, uniforme completo (NOVO) a todos os profissionais, 
inclusive ao Encarregado, conforme as quantidades mínimas e a descrição a seguir: 

 
I.Encarregado: 
 

a) 3 calças, na cor predominante da empresa ou calça jeans;  
b) 3 camisas em popeline 100% algodão, manga curta, com emblema da empresa;  
c) 3 pares de meia, na cor preta;  
d) 2 pares de botas de segurança em couro, na cor preta. 

 
 
II.prestadores de serviços: 
 

a) 3 calças compridas com elástico e cordão, em gabardine na cor predominante da empresa ou calça 
jeans; 

b) 3 camisetas malha fria, manga curta, com gola esporte, em gabardine, na cor predominante da 
empresa e com emblema; 

c) 3 pares de meias em algodão; 
d) 2 pares de botas de segurança em couro, na cor preta; 
e) 1 par de botas de borracha. 

 
 

III. Das demais características: 
 
a) Os uniformes e crachás de identificação funcional a serem fornecidos pela CONTRATADA aos seus 
empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, sem qualquer 
repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes: 
b) As cores, modelos, tecidos, quantitativos e prazos de entrega dos uniformes a serem fornecidos pela 
Contratada aos seus empregados deverão ser previamente aprovados pela Contratante; 
c) Os uniformes deverão constar os dizeres “A Serviço da Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas” ou 
em sua impossibilidade identificação com credencial e crachá funcional. 
d) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os 
sempre que estiverem apertados; 
e) Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original 
para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
9.2- Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser repassados 
aos seus empregados; 
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9.3- O item botas de borracha será entregue na quantidade de 01 (um) par ao ano, respeitando-se as demais 
normas acerca da qualidade dos materiais, substituição em caso de defeitos ou desgastes, independente do prazo 
estabelecido, e vedação de repasse de custos do material aos funcionários; 
9.4- As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, compatível com o clima de 
Brasília, duráveis e que não desbotem facilmente; 
9.5- Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser 
substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item; 
9.6- Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, à cor, ao modelo, 
desde que previamente aceitas pela Administração; 
9.7- Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá 
ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 
9.8- A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, 
independente do prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou mesmo para os 
empregados; 
9.9- Para as atividades a serem exercidas em áreas específicas a CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus 
funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s necessários, que tem por finalidade a proteção 
do indivíduo durante a execução dos serviços; 
9.10- Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica, não possa calçar sapato 
(fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em couro maleável puro; 
9.12- Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e de boa qualidade não sintético; 
9.13- Às empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes apropriados, 
substituindo-os sempre que necessário; 
9.14- A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos; 
9.15- A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no início da prestação dos 
serviços, ao Encarregado de Limpeza, todos os equipamentos “Equipamentos, Ferramentas e EPI’S” necessários 
para execução dos serviços do objeto do contrato. 
9.16- A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, ao Encarregado, conforme as quantidades e a 
descrição todos os materiais de consumo e permanentes listados na planilha “modelo de planilha de custos dos 
materiais de consumo e permanentes” do Anexo III-A; 
9.17- No MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, 
para preenchimento e envio pela Licitante,deverá haver planilhas específicas para os itens “Uniforme”, 
“Materiais” e “Equipamentos”; 
9.18- A planilha específica deverá contemplar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a 
metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção do(s) valore(s) proposto(s) para os itens, no 
Módulo 3 – Insumos diversos; 
9.19- As planilhas específicas dos itens “Uniforme”, “Materiais” e “Equipamentos”, juntamente com as 
demais Planilhas de Custos e Formação de Preços, servirão para demonstrar possíveis variações de 
custos/insumos no curso da execução do contrato e serão utilizadas como base em eventuais repactuações ou 
revisões de preços. 
 
10- DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS PROFISSIONAIS 
 
10.1- Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU 
(Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 
e 189/2011, todos do Plenário), as licitantes, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar as 
seguintes regras, sob pena de desclassificação: 
a) Os salários-base, bem como os demais benefícios NÃO PODERÃO SER INFERIORES aos estabelecidos 
nas convenções coletivas de trabalho locais dos sindicatos aos quais as empresas e os profissionais estejam 
vinculados.  
 
11 - DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
11.1- Os modelos de Planilhas de Custos e Formação de Preços estão apresentados no ANEXO III-A deste 
Termo de Referência; 
 
11.1.1- As licitantes deverão preencher as Planilhas em arquivo Excel, fazendo constar as memórias de 
cálculo detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas adotadas para a obtenção dos valores propostos 
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para os encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e formação de preços dos postos de 
serviço, a fim de facilitar a análise por parte da área técnica. 
 
11.2- As Planilhas de Custos e Formação de Preços servirão para demonstrar possíveis variações de 
custos/insumos no curso da execução do contrato e deverão ser utilizadas como base em eventuais repactuações 
ou revisões de preços; 
 
11.3-No preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá observar as 
orientações/informações,referentes às Convenções Coletivas de Trabalho e demais valores e percentuais 
utilizados como parâmetro pelo CONTRATANTE; 

11.3.1- A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem, quanto ao correto preenchimento 
da planilha de custos e formação de preços resultará na desclassificação da proposta. 

11.4- O Município de Planura/MG, poderá realizar diligências junto à licitante classificada inicialmente 
como vencedora,a fim de esclarecer dúvidas ou complementar informações acerca dos valores e/ou 
percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da 
inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à 
empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta; 

11.4.1- A inobservância do prazo fixado pelo Município de Planura/MG para a entrega das respostas e/ou 
informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados 
insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta. 

11.4.2- Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a 
análise da aceitação da proposta, o contratante poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na 
contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

12- DA APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1- A licitante deverá preencher, além da “Planilha de Custos e Formação de Preços” Anexo III-A para cada 
um dos profissionais, o Anexo II – “Modelo de Proposta de Preços”, observados os custos efetivos e as demais 
adaptações específicas para cada categoria/profissional; 
12.1.1- A licitante deverá encaminhar, junto com as Planilhas, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das 
Convenções Coletivas de Trabalho das categorias utilizados na formulação dos preços. 
12.1.2- No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, 
seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais 
insumos necessários à sua composição. 
 
12.2-A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993; 
12.2.1- O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte. 
12.2.2- Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos que favoreça a LICITANTE VENCEDORA, este será revertido como lucro durante a vigência da 
contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual. 
 
12.3- Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas neste 
Termo de Referência forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos em que 
inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale alimentação, 
assistência médica e odontológica e outros, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios e a 
memória de cálculo que serviram de base para a definição desses valores em sua planilha; 
12.3.1- A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem, mesmo após nova exigência 
via diligência, resultará na desclassificação da proposta. 
12.4- Não há previsão de horas extras para quaisquer das categorias previstas neste Termo de Referência; 
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12.5- As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas que 
regem cada categoria profissional que executará os serviços, indicadas neste Termo de Referência, e a 
respectiva data base e vigência; 
12.6- Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, os 
valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles 
estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou 
SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, 
SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros); 
12.7- O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a 23,33% da remuneração mensal, 
deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato; 
12.8- Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o entendimento 
esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica deste Município, deverão estar contemplados no item 
“Custos Indiretos, Tributos e Lucro”; 
 
12.9- Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está 
submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme 
previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009); 
12.9.1- A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de tributação, a fim de 
que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha conferem com sua 
opção tributária. 
12.9.2- Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINSnão 
será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) 
e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos 
apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com 
que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas 
contribuições. 
12.9.3- As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem cotar os 
percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores 
à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 
para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser 
remetidos juntamente com a proposta e as planilhas. 
12.9.4- Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em apenas alguns 
meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio efetivo (12 meses anteriores 
à data da proposta), poderá apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve recolhimento. 
12.9.5- Caso a licitante não tenha recolhido tais tributos pelo regime de tributação de incidência não-
cumulativa no período anterior à data da proposta, a apuração do percentual médio efetivo pode ser 
realizada com base em faturamento e crédito tributário estimados, devendo, ainda assim, apresentar os 
dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-
Contribuições) referentes aos 12 (doze) meses anteriores à data da proposta. 
 
12.10- A licitante ME ou EPP somente poderá usufruir, nesta licitação, dos benefícios provenientes da opção 
pelo Simples Nacional caso comprove documentalmente que se dedica exclusivamente à atividade de 
limpeza e conservação, ou a exerce em conjunto com outras atividades para as quais não seja vedada a 
opção pelo Simples Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, 
todos da Lei Complementar n.º 123/2006; 
12.10.2- Caso a licitante não atenda aos requisitos previstos no subitem 17.9.1, ficará IMPEDIDA DE 
APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa às disposições da LC n.º 
123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU n.º 797/2011 - Plenário. 
 
12.11- Ocorrendo o atendimento dos requisitos listados no subitem 17.9.1, a licitante poderá apresentar as 
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DO SIMPLES NACIONAL,devendo, para tanto, observar o disposto no § 5º - C, do art. 18. da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial no tocante às alíquotas fixadas no Anexo IV da 
citada Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a Contribuição 
Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, que deverá ser recolhida segundo a legislação 
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis; 
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12.12- A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções Coletivas de 
Trabalho dos Sindicatos, ou ainda, na ausência de regulação por tais instrumentos, o preço praticado no 
mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria profissional correspondente. 
 
13- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1- A FISCALIZAÇÃO durante a execução do contrato deverá seguir: fiscalização inicial (no momento em 
que a prestação do serviço é iniciada), a fiscalização mensal (feita antes do pagamento da fatura), fiscalização 
diária e fiscalização especial, sempre por servidor designado; 
 
13.1.1- FISCALIZAÇÃO INICIAL (no momento em que os serviços de terceirização de mão de obra é 
iniciada): 
a) Elaborar planilha resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados 
que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número 
de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-
transporte, auxílio- alimentação), horário de trabalho; 
b) Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por 
amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial 
para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente 
discriminada em salário- base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de 
trabalho; 
c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo; 
d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da 
Categoria; 
e) Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se 
os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito); 
f) Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará 
ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer 
determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

13.1.2- FISCALIZAÇÃO MENSAL (a ser feita antes do pagamento da fatura): 
a) Elaborar planilha mensal que conterá as seguintes informações: nome completo do empregado, função 
exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas,ocorrências. 
b) Verificada a planilha. Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura. 
c) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

 Do pagamento da remuneração correspondente ao mês da efetiva prestação dos serviços, compatível com os 
empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

 Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (relativos aos Tributos Federais, Divida Ativa e Seguridade 
Social/INSS) e o Certificado do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 
 
13.1.3- FISCALIZAÇÃO DIÁRIA: 
a) Conferir quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o 
acompanhamento com a planilha mensal. 
b) Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve- se combinar com a empresa 
a forma da compensação de jornada. 
 
13.1.4- FISCALIZAÇÃO ESPECIAL: 
a) Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos 
empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa contratada no dia e percentual previstos; 
b) Controle de férias e licenças dos empregados em planilha; 
c) A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidadea  
cidentária); 
d) Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
contratante reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços,devendo: 
 Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais; 
 Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiverem em desacordo com o pactuado, sem 
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prejuízo das penalidades sujeitas à que está sujeita á Contratada, garantido o contraditório. 
 A Fiscalização do contrato não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada 
executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no instrumento contratual. 
 A Fiscalização do contrato poderá exigir uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento de 
qualquer empregado ou preposto da contratada que, por justas razões, vier a desmerecer a confiança, e embarace 
a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções para qual lhe foram delegadas. 

 O Fiscal do contrato verificará o cumprimento por parte da Contratada, das obrigações e encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, exigir as devidas comprovações dos pagamentos de salários, encargos e 
obrigações. 
 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato e/ou termos de Edital deverão ser 
prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante. 
 As providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato deverão ser comunicadas por este em 
tempo hábil à contratante, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato. 
 
14-DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 
14.1- A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a 
adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove 
atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital; 
14.2- É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, sob pena de 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista neste Termo de Referência. 
 
15 - DAS SANÇÕES 
15.1- A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar 
de entregar documentação exigida no Edital ou neste Termo de Referência, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais; 
15.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à CONTRATADA, as 
seguintes sanções: 

a) advertência por escrito; 
b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final 

ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no  art. 
28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em 
retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

c) multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, por dia de atraso, no 
caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, referentes ao 
pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

  c.1) em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento 
contratual; 
d) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da 
CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após regularmente notificada; 
e) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na 
reincidência, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação 
prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual; 
f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, 
referente ao mês em que for constatada a ausência de disponibilização das informações e/ou 
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documentos exigidos no subitem 12.38 deste Termo de Referência; 
g) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa 
injustificada da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta 
vinculada junto à instituição financeira indicada no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE. 
h) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA. 

 
15.3- A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
15.4- As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
15.5- A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração; 
15.5.1- Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará efetivando os 
descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais 
conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a 
cobrança judicialmente. 
15.6- Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior; 
15.7- Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do 
FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do 
vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a Administração 
Pública, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
16- DO PAGAMENTO 
16.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado mensalmente pelo Departamento 
de Finanças, por processo legal, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura; 
16.2- Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva e integral execução dos serviços 
estabelecidos nas condições, que será comprovado por meio de conferência e fiscalização por parte da secretaria 
requisitante; 
16.3- A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e 
contratuais, especialmente as de natureza fiscal; 
16.4- O gestor e/ou fiscal e/ou o Departamento de Finanças do Município de Planura, identificando qualquer 
divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 
que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício; 
16.5- O pagamento devido pelo Município de Planura será efetuado por meio de depósito em conta bancária 
informada pela Contratada ou,eventualmente,por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes; 
16.6- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Município de Planura plena, 
geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer 
título, tempo ou forma; 
16.7-Todopagamentoquevieraserconsideradocontratualmenteindevidoseráobjetodeajustenos pagamentos futuros 
ou cobrados da Contratada; 
16.8- Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 
b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS –CRF; 
c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio sede da 
licitante vencedora. 

____________________________________ 
Leandro Rodrigues de Oliveira 

Secretário Municipal de Infra Estrutura,  
Assuntos Urbanos e Planejamento 
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ANEXO III-A – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS 

 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
 

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
  Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

SUBTOTAL (A + B +C+ D)   

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

VALOR TOTAL POR EMPREGADO   

  

QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA A SER ALOCADA   

  

  VALOR MENSAL - MÃO DE OBRA     

  VALOR GLOBAL     
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
RESPONSÁVEL LEGAL: 
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ANEXO IV 

  

DECLARAÇÃO QUE SUBMETE ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

  
  

                    A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________, com sede no endereço sito à ______________________, neste ato representada 

pelo(a) Sr(a). ___________________, (qualificação), DECLARA para os devidos fins que conhece o presente 

Edital, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, está de acordo, se submete a todas 

as exigências nele contidas e que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada um dos documentos 

apresentados.  

 
          ____________, ___ de ______________ de 2019 

 

 

 

________________________________ 

Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 

 

 
  

Obs.: 

 Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO V 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO 
INSALUBRE E NOTURNO. 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
             

A empresa (identificação completa da licitante), por intermédio de seu representante legal (nome e 

identificação completa) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprego pessoa menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e não emprego pessoa menor de 16 (dezesseis) anos. 

 (Obs.: Se for o caso, emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz).  

          ____________, ___ de ______________ de 2019 

 

 

 

________________________________ 

Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 

 

 

 

Obs.: Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  
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ANEXO VI 

  

MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2019 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ___/2019 

 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, UNIFORMES E EPI´S, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRA ESTRUTURA, ASSUNTOS URBANOS E 
PLANEJAMENTO, REFERENTE À LIMPEZA PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PLANURA/MG, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PLANURA/MG E A 
EMPRESA ___________________________.  

 

 

 O MUNICÍPIO DE PLANURA/MG, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Monte Carmelo, nº 448, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 
18.449.157/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BARBOSA, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 341.030.826-15, portador da cédula de 
identidade sob o nº 4101548 SSP/MG residente e domiciliado nesta cidade de Planura, denominado 
CONTRATANTE e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________, Inscrição 
Estadual nº. _______________, com sede na _______________________, representada pelo Sr. 
__________________________________________________ (qualificar), doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO de  Prestação de Serviços referente ao PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 032/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 e  em conformidade com a Lei 8.666/93, 
que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1 – O presente Contrato tem por objeto: 
             1.1.1 – REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E 
EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, 
ASSUNTOS URBANOS E PLANEJAMENTO, REFERENTE À LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PLANURA/MG, conforme anexo III. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTAMENTO 

2.1 – O valor do item ganho pela CONTRATADA está assim discriminado: 
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Item 
Código 
Sistema 

Descrição Cargos CBO 
Carga 

Horária 
Semanal 

Qtde de 
Profis. 

Valor Unit. 
por 

Profissiona
l Incluindo 

todos os 
encargos e 

tributos 

Valor total 
Mensal 

01 12.01.10712 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

LEVES 
6410 44 3   

02 12.01.10713 
PERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 
7151 44 1   

03 12.01.10714 ENCARREGADO DE ESCOTO 8601 44 1   

04 12.01.10715 AJUDANTE DE ESGOTO 8623 44 1   

05 12.01.10716 COLETOR DE LIXO 5142 44 6   

06 12.01.10717 TRABALHADOR BRAÇAL 5142 44 9   

07 12.01.10718 VARREDOR 5142 44 15   

08 12.01.10719 
TRABALHADOR PARA 
ROÇADEIRA COSTAL 

6410 44 2   

09 12.01.10720 TRATORISTA 6410 44 2   

10 12.01.10721 MOTORISTA - CNH D 7824 44 4   

11 12.01.10722 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
OILINGUINDASTE - CNH D 

7825 44 1   

12 12.01.10723 ZELADOR DE CEMITÉRIO 5141 44 1   

13 12.01.10724 ZELADOR DE VELÓRIO 5141 44 1   

14 12.01.10725 ZELADOR DE PRAÇA 5141 44 2   

VALOR TOTAL GLOBAL MENSAL R$  

 

Sendo o valor global mensal do presente instrumento de R$_________ (_______________________________) 

e o Valor global para o período de 8 (oito) meses R$ _________ (____________________________________). 

2.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da 
Lei nº 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão ocorrer de acordo com o artigo 2º e seus 
parágrafos e, especialmente com o artigo 3º e seus parágrafos, ambos da Lei nº 10.192, de 14/02/2001, não sendo 
admitida qualquer outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste 
subitem. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

3.1 – A execução do presente Contrato será acompanhada\fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Administração e Fazenda, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93, que deverá atestar a realização dos serviços 
contratados.           

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

4.1 - Representarão a Contratada na execução do ajuste, os representantes legais da CONTRATADA 
e/ou outros indicados pela mesma. 

4.2 - O representante da contratada deverá prestar serviços via telefone, e-mails, site de bate-papo online 
e/ ou conexão remota;  

4.3 - Visita in loco de no mínimo 02 (dois) dias por semana durante toda a vigência do contrato. 

 
4.4 - Local da Prestação de Serviços: Os serviços serão prestados junto aos setores de Contabilidade, 

Tesouraria, Prestação de Contas, Gabinete do Prefeito, Compras, Licitações, Patrimônio, Frotas, Recursos 
Humanos, Saúde e Educação, em Planura/MG. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, até o 10º dia útil do mês 
subseqüente a prestação de serviços, sem atualização financeira e mediante a apresentação de Nota Fiscal 
Eletrônica. 

5.1.1 - Na fatura (Nota Fiscal) deverá constar o número do respectivo processo licitatório, e o 
necessário “de acordo” do setor ou proposto por ele designado. 

5.1.2 - Serão pagos à empresa CONTRATADA somente os serviços, objeto dessa licitação que 
forem executados. 

5.2 - A contratada, quando prestadora de serviços e optante pelo Simples Nacional, deverá destacar no 
corpo da Nota Fiscal de Serviço “Empresa Optante pelo Simples Nacional” e alíquota em que a empresa estiver 
enquadrada, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 128/08, sendo que, nos casos 
de omissão de informação será retido o ISSQN na maior alíquota aplicável, que é de 5% (cinco por cento). 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

6.1 - O Município se reserva no direito de aumentar ou diminuir os serviços contratados até o limite de 
25% (vinte cinco por cento), de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 - O prazo do Contrato será até 31 de dezembro de 2019, com vigência a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo, caso haja interesse do Município de 
Planura e se houver acordo entre as partes, conforme art. 57, II, da Lei Nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão a cargo da 
dotação:  

547 – 0215 452.0323.2.032 339039. 

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1- Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o 
quantitativo estimado e com a qualificação mínima definida; 
 
9.2- Apresentar ao Fiscal do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, 
atestados (inclusive de antecedentes criminais), comprovantes e carteiras profissionais, bem como 
quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham 
relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados. 
9.3- Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando 
ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos 
equipamentos. 
9.4- Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, 
cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de 
acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente; 
9.5- Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do Contrato, 
relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, 
números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de celular; 
9.6- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
9.7- Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos 
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho; 
9.8- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE; 
9.9- Fornecer para os funcionários alocados,02 (dois) uniformes completos por ano, com reposição a cada 
semestre, conforme especificações do item 11,e crachás de identificação com fotografia recente, inclusive 
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPIse EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação da 
CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 
9.10- Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a assiduidade e a 
pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas; 
9.11- Nomear Encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, 
permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços.  

9.11.1 – O encarregado nomeado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal 
do Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como 
cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em 
contato com a fiscalização do contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que 
julgar necessário. 
9.12- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado. 
9.13- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração. 
9.14- Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços. 
9.15- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes 
domissanitários, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, 
ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas contendo marca de conformidade de 
qualidade (INMETRO ou similar) com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações. 
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9.16 - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente os materiais informados neste Termo de Referência e, 
eventualmente, no prazo máximo de 04 (quatro) dias, se assim for necessário. 
9.17- Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos 
elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 
9.18- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 
9.19- Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao 
patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 
ônus decorrente; 
9.20- Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, 
vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo 
em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 
9.21- Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 
longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, 
apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
9.22- Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais incluindo PPD 
e parasitológico de fezes dos empregados que estarão prestando serviço ao berçário e posto médico, 
apresentando anualmente a carteira de vacinação atualizada; 
9.23- Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados 
para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e 
outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 
9.24- Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da 
CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos; 
9.25- Fornecer ao Fiscal do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala 
nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos; 
9.26- Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados 
utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos 
decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 
9.27- Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá 
apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento; 
9.28- Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das 
faturas pela CONTRATANTE; 
9.29- O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, 
não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 
9.30- Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais 
de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 
9.31- Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRATANTE 
e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 
9.32- Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos 
ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 
9.33- Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos a seguir 
estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de 
qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 
a) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 04 
(quatro) horas, a contar da ciência do afastamento. O atendimento a este critério apenas afasta a penalidade, 
mas será descontado o respectivo valor; 
b) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período; 
c) Solicitação do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de 
solicitação. 
9.34- Encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de 
empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão 
substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica dos 
substitutos exigida neste Termo de Referência;  
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9.35- Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada afeta à 
prestação dos serviços; 
9.36- Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus 
funcionários; 
9.37- Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro 
dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços; 
9.38- Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso, as 
informações e/ou documentos listados abaixo: 

n) Nota Fiscal/Fatura; 
o) Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente com as cópias 

das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes, com as respectivas 
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos 
valores; 

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

q) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, quando necessário; 

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

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

t) Cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 

u) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos 
empregados vinculados ao contrato.  

v) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;  
w) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomador o órgão ou entidade contratante;  
x) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços 

ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  
y) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a 
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

z) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 
exigidos por lei ou pelo contrato. 

9.39- Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, apresentar no 
prazo definido no contrato:  

e) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  

f) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais;  

g) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e 

h) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
9.40- Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
9.41- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
9.42- Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
9.43- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 
9.44- Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e 
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
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9.45- No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer o desconto na fatura e 
o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no 
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem 
prejuízo das sanções cabíveis; 
9.46- Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros;  
9.47- Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital; 
9.48- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
9.49- Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim 
de caracterizar a execução completa do contrato. 
9.50- Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sobre penade dar 
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
9.51- Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento 
sempre que solicitado pela fiscalização; 
9.52- Apresentar, sempre que houver admissão de novos empregados referentes pela contratada, os documentos 
elencados no presente termo. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
9.53- Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente uniformizados e 
identificados, aos locais de prestação dos serviços; 
9.54- Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o 
desenvolvimento dos trabalhos; 
9.55- Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
serviço; 
9.56- Efetuar os pagamentos na forma convencionada no Contrato; 
9.57- Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência; 
9.58- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos 
termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 
9.59- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 
atendimento das exigências contratuais; 
9.60- Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança no trato com os 
serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe 
foram designadas; 
9.61- Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os serviços prestados; 
9.62- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 
CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão 
do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE; 
9.63- Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos 
encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre 
eles os previstos na IN SLTI/MP nº 02/2008 e suas alterações; 
9.64- Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA; 
9.65- Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do contrato, 
cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente 
detectadas; 
9.66- Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa 
qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações 
exigidas; 
9.67- Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa; 
9.68- Disponibilizar local para a guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios da empresa contratada que serão utilizados para a execução dos serviços; 
9.69- Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e para o FGTS, 
deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social, à Receita Federal do Brasil – RFB e ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 
 
9.70- Efetuar os serviços, respeitando as recomendações dos fabricantes dos produtos e equipamentos utilizados;  
9.71- Apontar e comunicar consertos necessários à conservação de bens e instalações, providenciando, se for o 
caso, a sua execução, com a anuência do fiscal do contrato;  
9.72- Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do fiscal do contrato, por meio do preposto 
(encarregado) da empresa contratada;  
9.73- Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais 
pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  
9.74- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de referência, durante o 
período em que estiver prestando os serviços;  
9.75- Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do preposto (encarregado) da empresa 
CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de pessoas com atitude suspeita 
observada nas dependências da Contratante;  
9.76- Zelar pela segurança, limpeza e manutenção das repartições e bens públicos;  
9.77- Executar as demais atividades inerentes ao cargo e aquelas necessárias ao bom desempenho do trabalho. 
 
DAS ATRIBUIÇÕES DO ENCARREGADO DA CONTRATADA FICAM ASSIM ESPECIFICADAS:  
 
9.78- Reportar-se à Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;  
9.79- Acatar as orientações do Fiscal do contrato, inclusive naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas 
Internas de Segurança e de Medicina do Trabalho;  
9.80- Relatar ao Fiscal do contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade observada nos locais onde 
os serviços estão sendo prestados;  
9.81- Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações;  
9.82- Manter sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados; 
9.83- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de Referência, durante o 
horário em que estiver prestando os serviços;  
9.84- Tratar todos os servidores da CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais 
pessoas com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  
9.85- Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho.  
 
DOS UNIFORMES, MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS 
 
9.86- A CONTRATADA deverá fornecer, na presença do Fiscal do Contrato, no início da prestação dos 
serviços, e, após essa data, a cada 6 (seis) meses, uniforme completo (NOVO) a todos os profissionais, 
inclusive ao Encarregado, conforme as quantidades mínimas e a descrição a seguir: 

 
I.Encarregado: 
a) 3 calças, na cor predominante da empresa ou calça jeans;  
b) 3 camisas em popeline 100% algodão, manga curta, com emblema da empresa;  
c) 3 pares de meia, na cor preta;   
d) 2 pares de botas de segurança em couro, na cor preta. 

 
II.prestadores de serviços: 

a) 3 calças compridas com elástico e cordão, em gabardine na cor predominante da empresa ou calça 
jeans; 

b) 3 camisetas malha fria, manga curta, com gola esporte, em gabardine, na cor predominante da empresa 
e com emblema; 

c) 3 pares de meias em algodão; 
d) 2 pares de botas de segurança em couro, na cor preta; 1 par de botas de borracha. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - O não cumprimento deste Contrato no “todo” ou em “parte” sujeitará a Contratada a todas as 
penalidades previstas em Lei e no presente instrumento, a saber: 

I - Advertência; 

II - Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato, sobre o valor do Contrato. 

III - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução dos 
serviços/fornecimento, sendo descontada de imediato no pagamento devido ou cobrado judicialmente, se for o 
caso.  

IV - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Planura, no prazo de até 02 (dois) anos. 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura 
Municipal de Planura. 

10.2 - Antes da aplicação de quaisquer das demais penalidades, o Contratado será advertido, devendo 
apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis. 

10.3 - O contratado, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o inadimplemento do Contratado, com aplicação das penalidades cabíveis. A 
Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 

10.4 - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas 
para o fim previsto no parágrafo acima. 

10.5 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à 
aplicação das penalidades previstas no item 10.1. 

10.6 - As multas previstas nos itens "II" e "III" poderão ser aplicadas em conjunto ou poderão ser 
acumuladas com uma das penalidades previstas nos itens "IV" e "V" da cláusula 10.1. 

10.7 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, 
estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada , também, a multa 
cominatória de 10% (dez por cento).  Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré falado limite, 
rescindir o Contrato em razão do atraso. 

10.8 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços 
para entender rescindido o Contrato.             

10.9 - A inidoneidade do contratado será declarada pela Secretária Municipal de Finanças, a fim de que, 
opere seus efeitos perante toda a Administração Pública. 

10.10 - Não confirmada a declaração de inidoneidade, será esta considerada como suspensão para 
contratar com a Administração Municipal pelo prazo máximo. 

10.11 - Poderão ser declaradas inidôneas ou receberem a pena de suspensão acima tratada as empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/93: 

a - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos;  

b - tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - O Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes casos: 
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a - inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais e as previstas em lei. 

b - o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c - desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, assim como a de seus superiores. 

d - atraso injustificado na execução dos serviços; 

e - paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 

f - decretação de falência ou dissolução da sociedade; 

g - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera Administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o Contrato.                                                                                                                                                                

h - a rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 79 e 
80 da Lei nº 8666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ADITAMENTOS E PRORROGAÇÃO 

12.1 – O presente contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. O prazo do contrato será até 
31 de dezembro de 2019, com vigência a contar da data de sua assinatura, prorrogável nos termos e limites da lei, 
conforme art. 57, inciso II, da Lei Nº 8.666/93, ou até a finalização dos trabalhos contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 

13.1 - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, 
reduzindo a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração. 

13.2 – Fica designado o Foro da comarca de Frutal/MG, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação 
oriunda, direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.        

                              

 Planura/MG, ____ de ____________ de 2019. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA 

Paulo Roberto Barbosa 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

(NOME DA EMPRESA) 
(Nome do Responsável pela empresa) 

Sócio 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
 
01-                                                                      02- 
Nome:                                                                Nome: 
CPF:                                                                   CPF: 
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ANEXO VII 

  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

  
  

AA  eemmpprreessaa  ______________________________________________________,,  iinnssccrriittaa  nnoo  CCNNPPJJ  nnºº..  ____________________________________________,,  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  

ddee  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  oo((aa))  SSrr((aa))..  ______________________________________________________________,,  ppoorrttaaddoorr  ddaa  CCaarrtteeiirraa  ddee  IIddeennttiiddaaddee  

nnºº..  ____________________________________  ee  ddoo  CCPPFF  nnºº..  ____________________________________________,,  DDEECCLLAARRAA,, sob as penas da Lei que 

cumpre plenamente os requisitos para configuração com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.  

 
____________, ___ de ______________ de 2019 

 

___________________________________________________ 

Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 

 

 

 

 

 

Obs.: 

 Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma; 

 Somente para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPE 
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ANEXO VIII 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À SUA HABILITAÇÃO 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
 

AA  eemmpprreessaa  ______________________________________________________,,  iinnssccrriittaa  nnoo  CCNNPPJJ  nnºº..  ____________________________________________,,  ppoorr  iinntteerrmmééddiioo  

ddee  sseeuu  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  oo((aa))  SSrr((aa))..  ______________________________________________________________,,  ppoorrttaaddoorr  ddaa  CCaarrtteeiirraa  ddee  IIddeennttiiddaaddee  

nnºº..  __________________________________________  ee  ddoo  CCPPFF  nnºº..  ____________________________________________,,  DDEECCLLAARRAA,, fins do disposto no 

disposto no § 2º do artigo 32 da Lei 8.666, de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta 

ou Indireta e que não é declarada idônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se 

encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância 

que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 

procedimento possa decorrer.  

Por ser verdade firmo e assino a presente. 

 
____________, ___ de ______________ de 2019 

 

 

________________________________ 

Nome por Extenso do Representante legal da Empresa 

Identidade/CPF 

  

Obs.:  

 Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma; 

 ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IX 

  

DECLARAÇÃO QUANTO A LEI FEDERAL Nº 13.080/2015 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
 

À 
Prefeitura Municipal de Planura- MG 
 
 
Ref.: Pregão nº. 23/2019 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A Signatária .................., CNPJ nº. ................, DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 
vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015. 
 
Atenciosamente, 
 

Local e data 
 
 

Nome e assinatura da  
Licitante Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obs.: Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  
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ANEXO X 

  

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E EMPREGO. 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
 

A Empresa ............................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
................................., sediada na Rua, nº ............, bairro................., CEP............., Município de
 ,Estado , neste ato representada por seu responsável legal, o(a) senhor(a)......................, portador da 
cédula de identidade sob o nº .................. e do CPF/MF sob o nº .................... vem, perante à Prefeitura do 
Município de Planura/MG, declarar que cumpre o que rege as Normas Regulamentadoras da Consolidação das 
Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho 
de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 

Local e data 
 
 

Nome e assinatura da 
Licitante Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  
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ANEXO XI 

  

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO 

PROCESSO Nº 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 
 
A Empresa ............................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita   no   CNPJ/MF   sob   
o   nº   .................................,   sediada   na   Rua - ........................,   nº   ............,   bairro.................,   
CEP.............,   Município   de ..................,  Estado...................,  neste  ato  representada  por  seu responsável 
legal, o(a) senhor(a) ......................, portador da cédula de identidade sob o nº.................. e do CPF/MF sob o 
nº .................... vem, perante à Prefeitura do Município de Planura/MG, declarar que instalará escritório na 
cidade de Planura/MG, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato. 
 
( ) Declaro que já dispomos de matriz, filial ou escritório na cidade  de  Planura e manteremos o escritório 
durante a duração do contrato. 
 
No caso de existência de escritório no Município de Planura a assertiva acima deverá ser assinalada. 

 

 
 
Local e data 

 
 

Nome e assinatura da 
Licitante Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da mesma.  

 


