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PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 013/2021 Nº 001/2021 Nº 01/2021 

   

OBJETO   

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços 

de limpeza, de conservação e higienização, de manutenção predial, de recepção e de 

apoio administrativo, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de 

Olinda, com fins de aparelhar este Poder Legislativo Municipal, observadas as 

especificações e condições estabelecidas de acordo com os quantitativos, condições 

e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

VALOR ESTIMADO 

R$ 970.858,64. (novecentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos). 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP? RESERV. COTA ME/EPP? EXIGE VISTORIA/AMOSTRA? 

NÃO NÃO NÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRAZO 

MENOR PREÇO GLOBAL CONTRATO 12(doze) MESES 

 

ÍNICIO CAD. DE PROPOSTAS ABERTURA DA SESSÃO 

31/03/2021 às 09:00h 14/04/2021 às 10:00h 

 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO SISTEMA UTILIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO 

HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

SIASG - SISTEMA 

INTEGRADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE 

SERVIÇOS GERAIS 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS IMPUGNAÇÕES 

Até 09/04/2021 Até 09/04/2021 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA (CNPJ: 11.527.108/0001-53) 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro, Olinda – PE, CEP:53.020-070. 

PREGOEIRO E-MAIL TELEFONE 

Wladimyr Garcia Mançano licitacao@olinda.pe.leg.br 
(81) 3439-1966 

(81) 3439-6067 

DOWNLOAD DO EDITAL 

www.olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes 

www.comprasgovernamentais.gov.br/ Nº01/2021 UASG:928039 

OBSERVAÇÃO 

Srs. Licitantes 

Leiam atentamente o edital e seus anexos para conhecimento das especificações 

técnicas e complementares do objeto, bem como das condições de contratação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 

EDITAL DO PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2021 

Processo Administrativo Nº 013/2021 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Olinda, por meio de seu Pregoeiro, designado pela 

Portaria n.º 047 da Câmara Municipal de Olinda, publicada no dia 18/01/2021, 

torna público para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local 

abaixo indicado, irá realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do 

tipo MENOR PREÇO POR GRUPO sob a forma de execução indireta, no Regime de 

Empreitada por Preço Global, conforme descrito neste Edital. O procedimento 

licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 

2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,das Instruções Normativas 

SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da portaria 

nº103/2020 da Câmara Municipal de Olinda, e pelas demais normas específicas 

aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais 

exigências deste Edital e seus anexos. 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

 

I. Termo de Referência, com as especificações do objeto; 

II. Declaração de Escritório; 

III. Descrição de Fardamentos e EPI’s;  

IV. Declaração da não existência de empregados em condições excepcionais; 

V. Atestado de Vistoria;  

VI. Minuta do Contrato. 

VII. Modelo de planilhas de formação de preços e instruções complementares à 

formulação da proposta de preços; 

VIII. Orçamento Estimativo. 

 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 14 de abril 

de 2021, às 10h (dez horas), através do endereço eletrônico 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, do Comprasnet, SIASG - 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, e será conduzida pelo 

Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. 

  

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
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1. OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 

serviços de limpeza, conservação e higienização, de manutenção predial, de 

recepção e de apoio administrativo a serem executados nas dependências da Câmara 

Municipal de Olinda, com fins de aparelhar este Poder Legislativo Municipal, 

observadas as especificações e condições estabelecidas de acordo com os 

quantitativos, condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será composta de 01 (um) grupo, dividido em 05 (cinco) itens, 

devendo os participantes oferecer lances para todos os itens que compõem o 

grupo, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL do grupo, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

 

1.4. Os itens foram agrupados no limite da preservação da economia de escala e 

da tecnicidade da execução do objeto da licitação. Em cumprimento à Súmula 247 

do TCU, o agrupamento justifica-se em virtude do objeto do certame consistir em 

itens com características semelhantes e comuns ao mercado, permitindo que 

fornecedores especializados em uma linha de produtos possam oferecer maiores 

descontos na composição do preço. Ainda, lotes formulados de forma correta e 

eficiente favorecem o sucesso da licitação, diminuindo o tempo da fase de 

lances, aumentando a flexibilidade da formação de preços e reduzindo o fracasso 

de itens. 

 

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com 

base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

 

2. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. O valor global estimado do presente objeto é de R$ 970.858,64 (novecentos 

e setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos)., considerando a vigência de 12(doze) meses, conforme 

especificações/detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência, que 

faz parte integrante deste pregão; 

 

2.2. As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

ATIVIDADE: 01.127.7001.8008.0020 

ELEMENTO: 3.3.90.37.00 – Locação de Mão de Obra 

FONTE: 0101 
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2.3. Os valores unitários máximos de cada um dos itens não poderão ser 

ultrapassados. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

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

1993; 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.2.5. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou 

concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

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

4.2.7. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo 

de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU. 

 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a 

contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão 

contratante. 

 

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, 

inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, 

do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a 

utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura 

Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança neste órgão contratante. 

 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

 

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

4.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no  Edital e seus 

anexos; 
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4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as  exigências do Edital; 

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no  certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências  posteriores;  

4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,  perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor,  a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos  termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 05/2017; 

4.5.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto  nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da  Constituição Federal; 

4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com  deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam  às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme  disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4.7. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que 

não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

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

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

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

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema. 

 

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor mensal e anual do item; 

b) Descrição do objeto, contendo as informações similares às 

especificações do Termo de Referência, incluindo-se, dentre outras, as 

seguintes informações: 

i) A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções 

coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias 

profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas 

bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de 

Ocupações- CBO; 

ii) A quantidade de pessoal que será alocado na execução 

contratual; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados 

mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, 

conforme anexo deste Edital. 

 

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores  futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
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complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da 

Lei  n° 8.666, de 1993. 

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar 

o pagamento seguindo  estritamente as regras contratuais de faturamento 

dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 

da  Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP 

n.5/2017. 

 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos 

tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a 

que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

 

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 

contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 

comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 

anterior. 

 

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

 

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não 

poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que 

os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação 

exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins 

tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006. 

 

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 

seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
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direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

 

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas; 

 

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização, após o devido 

processo legal, e gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas  necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos  responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

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

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

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, que contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou que não 

apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 

 

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

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

 

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

 

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor total anual do grupo. 

 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

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

 

7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

 

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

 

7.14. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 

7.15. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, 

até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.17. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.18. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa 

de lance fechado atender às exigências de habilitação 

 

7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

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

licitante. 

 

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances. 

 

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

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

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

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.23. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

 

7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

 

7.25. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

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

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

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

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

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

contados após a comunicação automática para tanto. 

 

7.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

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

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

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

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

7.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
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subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

7.30. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 

ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

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

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 

7.31.1. prestados por empresas brasileiras; 

7.31.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.31.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

na legislação. 

  

7.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

 

7.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

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

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

7.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

7.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

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

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

 

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

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 

do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada 

com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo 

licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo 

licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, contado da 

solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance 

vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance 

vencedor. 

 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 

9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, que: 

 

8.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá 

recursos suficientes para executar a contento o objeto,  será 

considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 

a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

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

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

 

8.5. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como 

para a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, 

informa-se que foram utilizadas as seguintes fontes no cálculo do valor estimado 

pela Administração. 

 

8.5.1. Convenção Coletiva de Trabalho de 2021/2021 registrada no MTE em 

13/01/2021 sob o número de registro PE 000021/2021, solicitação nº 

MR070225/2020, processo nº 13623.100072/2021-11. 

8.5.2. Pesquisa em site especializado em registro de salários que utiliza como 

base os salários de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos 

negociados por sindicatos e registrados no MTE, disponível em 

https://www.salario.com.br. 

 

8.6. O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização 

obrigatória pelos licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá o 

cumprimento das convenções coletivas adotadas por cada licitante/contratante. 

https://www.salario.com.br/
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8.7. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 

 

a) item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em 

 Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de 

pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 

da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam 

direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 

preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 

9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 9.507/2018, e 

art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 

b) item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 

5/2017); 

c) rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, 

reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são 

cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - 

Plenário); 

d) rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, 

na proposta, que indique, claramente e por meio de memória de 

cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da 

não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da 

planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª 

Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 

e) rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e 

da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 

254/2010); 

f) rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não 

está vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 

1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara). 

 

8.8. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a 

desclassificação do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos 

custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as providências do 

art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024, de 2019. 

 

8.8.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos  vedados, 

tais valores serão glosados e os itens serão excluídos da  Planilha, 

garantidas ampla defesa e contraditório. 

8.8.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 
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a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados 

no Edital; 

 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 

 

c) Que apresentem preço manifestamente inexequível. 

 

8.9. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de 

Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.  

 

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo 

das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que 

a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

 

8.11. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por 

cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não 

sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de 

diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 

8.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.12.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública  para a 

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

sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante  aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de  antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

8.13. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 

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

 

8.13.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o 

prazo. 

8.13.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo  Pregoeiro, destacam-

se as planilhas de custo readequadas com o  valor final ofertado. 

 

8.14. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
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8.15. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados 

na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 

relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 

contratação; 

 

8.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 

prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

 

8.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar  erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas; 

8.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de  correção 

a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na  forma do 

Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

8.16.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, 

seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que  importem em 

modificações de seus termos originais, ressalvadas  apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar  evidentes erros materiais, 

sem nenhuma alteração do conteúdo e das  condições referidas, desde 

que não venham a causar prejuízos aos  demais licitantes. 

 

8.17. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 

do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do 

serviço ou da área especializada no objeto. 

 

8.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

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

classificação. 

 

8.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

 

8.20. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 

passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8.21. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de  Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas 

da União - TCU; 

 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a  existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro poderá diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

i. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

ii. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

9.2.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts.  44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;  

9.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

 

9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial  com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao  CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento  dessas 

contribuições. 

 

9.8. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 
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9.9. Habilitação jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

tratando-se de sociedades comerciais, devidamente registrados na 

Junta Comercial e, no caso de sociedades por ações,  acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

b) Documento de Identificação com foto dos sócios e/ou procurador, 

quando for o caso; 

c) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 

 

9.9.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

9.10. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de 

Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida 

Ativa da União expedida Brasil, abrangendo inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão 

fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada 

através de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela 

Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada 

através de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela 

Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

h) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a 

Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

 

9.11. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

i) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, expedida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias 

anteriores à sessão pública de processamento do pregão ou dentro do 

prazo de sua validade quando este vier expresso; 
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j) Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado 

na forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, 

vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste 

processo licitatório;  

k) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

exercício social exigível, apresentado na forma da lei; 

l) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da 

contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis do último exercício social; 

m) Prova de que possui, até a data da apresentação das propostas deste 

Edital, capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor orçado para o objeto da licitação, 

comprovado mediante certidão da Junta Comercial, alteração do 

Estatuto ou Contrato da Sociedade, devidamente arquivadas na Junta 

Comercial, ou balanço patrimonial atualizado e elaborado em 

observância ao disposto no subitem 9.11. alínea i); 

 

9.12. Os documentos exigidos nas alíneas “h”, “i” e “j” deverão comprovar a boa 

situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 

LIQUIDEZ GERAL = 
AC + ARLP 

>1,0 ou superior a 1 
PC + ELP 

 

 

SOLVÊNCIA GERAL = 
AT 

>1,0 ou superior a 1 
PC + PNC 

 

 

LIQUIDEZ CORRENTE = 
AC 

>1,0 ou superior a 1 
PC  

Onde: 

AC = Ativo Circulante; 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 

AT = Ativo Total; 

PC = Passivo Circulante; 

PNC = Passivo Não Circulante; 

ELP = Exigível a Longo Prazo.  
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9.13. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 

9.14. Caso o memorial não seja apresentado, ao Pregoeiro reserva-se o direito 

de efetuar os cálculos; 

 

9.15. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente. 

 

9.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. A ausência da 

apresentação documentação de regularidade fiscal ou trabalhista acarretará em 

sua restrição, e tal irregularidade poderá ser verificada, pelo pregoeiro, na 

sessão por meio de consultas a sites oficiais. 

 

9.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou 

trabalhista, será assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerido 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

9.16.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no  subitem 

9.17.1, implicará decadência do direito à contratação,  sem  prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de  21  de junho 

de 1993, sendo facultado à Administração convocar os  licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a  assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

9.17. Qualificação Técnica: 

 

9.17.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto  desta licitação, ou 

com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito  público ou privado.  

a) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 

sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 

contrato social vigente;  

b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 

execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, 

conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
22 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

c) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

  

9.18. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

9.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

 

9.21. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

 

9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

b) apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a 

este instrumento convocatório. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

 

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

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

à Contratada, se for o caso. 
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

 

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

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

Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

 

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

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

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

 

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

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação, no portal da 

Câmara Municipal de Olinda. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

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

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

próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 

não o recurso, fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término  do prazo do recorrente, 
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sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão 

adotados  os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de  lances. 

  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Termo de Referência. 
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15. TERMO DE CONTRATO 

 

15.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

disciplinado no contrato. 

 

15.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF 

para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

 

15.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá 

proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

15.2.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o  contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

 

15.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 

preços. 

 

15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. 

 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 
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16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual 

são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

19. DOPAGAMENTO 

 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no 

termo de no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

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

licitacao@olinda.pe.leg.br ou licitacaocmo@gmail.com ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço da Sede da Câmara Municipal de Olinda, na Rua XV de 

novembro, 93, Varadouro – Olinda/PE cep: 53.020-070. 

 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

mailto:licitacao@olinda.pe.leg.br
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21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 

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

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

 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida  excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a Administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

   

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

 

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

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

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

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

classificação. 

 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

 

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

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

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

prazos em dias de expediente na Administração. 
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22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

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

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

 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes/licitacoes-andamento, pode ser 

solicitado por e-mail através dos endereços 

eletrônicoslicitacao@olinda.pe.leg.br ou licitacaocmo@gmail.com e também poderá 

ser lido e/ou obtido no endereço da Sede da Câmara Municipal de Olinda, na Rua 

XV de novembro, 93, Varadouro – Olinda/PE cep: 53.020-070, nos dias úteis, no 

horário das 9:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

 

Olinda, 30 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Saulo Holanda Rabelo de Oliveira 

Presidente 

 

  

https://olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes/licitacoes-andamento
mailto:licitacao@olinda.pe.leg.br


 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
29 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de 

serviços de limpeza, conservação e higienização, de manutenção predial, de 

recepção e de apoio administrativo a serem executados nas dependências da Câmara 

Municipal de Olinda, com fins de aparelhar este Poder Legislativo Municipal, 

observadas as especificações e condições estabelecidas de acordo com os 

quantitativos, condições e especificações constantes neste Termo de Referência e 

seus anexos: 

 

GRUPO 01 
IT POSTO CBO/M

TE 

CÓD. 

CATSER 

UNID. QT

D. 

CARGA 

(HORA) 

VALOR MÁX. 

MENSAL 

QTD 

MÊS 

VALOR MÁX. ANUAL 

01 
AUXILIAR DE 

LIMPEZA 

5143-

20 
25194 

POSTO

/MÊS 
6 

44h/se

mana 

R$ 21.301,08 
12 R$ 255.613,01 

02 

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

5143-

10 
1627 

POSTO

/MÊS 
2 

44h/se

mana 

R$ 7.158,41 

12 R$ 85.900,97 

03 RECEPCIONISTA 
4221-

05 
8729 

POSTO

/MÊS 
2 

44h/se

mana 

R$ 7.446,97 
12 R$ 89.363,69 

04 
AUXILIAR DE 

DOCUMENTAÇÃO 

4151-

05 
14036 

POSTO

/MÊS 
4 

44h/se

mana 

R$ 14.910,46 
12 R$ 178.925,53 

05 
AGENTE DE 

EVENTOS 

3548-

20 
17019 

POSTO

/MÊS 
3 

44h/se

mana 

R$ 30.087,95 
12 R$ 361.055,44 

VALOR MÁXIMO ACEITAVÉL R$ 970.858,64 

 

1.2. Os locais dos serviços serão executados: 

 

1.2.1. Na Sede da Câmara Municipal de Olinda, situada na Rua XV de 

Novembro, 93 – Varadouro – Olinda – PE CEP.: 53.020-070. e; 

1.2.2. No Prédio ANEXO – Vereador Vanildo Leite. Situado na Rua XV de 

Novembro, 104 – Varadouro – Olinda – PE CEP.: 53.020-070. 

 

1.3. Os serviços deverão ser executados observada a Jornada de Trabalho de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, havendo intervalo de 1 (uma) hora de almoço 

por dia, não computado na jornada de trabalho. 

 

1.4. Os serviços serão prestados de forma continuada por 12 meses já que sua 

interrupção poderá comprometer a continuidade das atividades da Administração, 

portanto, existe a necessidade de contratação de forma continuada, ou seja, por 

mais de um exercício financeiro. 
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1.5. A contratada deverá manter um líder de equipe dentre os contratados para 

os postos de Auxiliar de Limpeza, para que este repasse as orientações dos 

serviços. (SUPRIMIDO) 

 

1.6. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, pois os padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de 

especificações usuais de mercado. 

 

1.7. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na 

tabela acima. 

 

1.8. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por 

Preço Global. 

 

1.9. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com 

base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. Atender à necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços 

de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, de manutenção 

predial, de recepção e de apoio administrativo às atividades da Câmara Municipal 

de Olinda. 

 

2.2. Assegurar a continuidade dos serviços, objeto de execução indireta, por se 

tratar de atividades não inerentes às categorias funcionais abrangidas pela 

estrutura administrativa da Câmara Municipal de Olinda. 

 

2.3. É sabido que não há no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Olinda 

disponibilidade de profissional qualificado e habilitado para realizar os 

serviços mencionados. Desta forma, satisfazer as necessidades gerais e 

essenciais da sociedade e dos servidores para que o serviço prestado e 

continuado possa fluir e desenvolver-se é fundamental. São atividades de 

natureza contínua, indispensáveis para a o funcionamento deste Poder 

Legislativo, para as quais não se dispõe de servidores do quadro. Essas 

circunstâncias justificam a necessidade da contratação dos serviços, nos moldes 

descritos. 

 

2.4. Enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 

10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019, e 

deverão ser licitados através da modalidade pregão na forma eletrônica. 

 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

3.1. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de 

serviços de limpeza, conservação e higienização, de manutenção predial, de 

recepção e de apoio administrativo para atender às necessidades da Câmara 

Municipal de Olinda. 
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4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇÕS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

4.1. O objeto a ser contratado é serviço comum, com fornecimento de mão de obra 

em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na 

modalidade pregão, em sua forma eletrônica, nos termos do parágrafo único, do 

art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 c/c o art. 3º do Decreto nº 10.024/2019. 

 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 

n° 9.507, de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no 

art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

 

5. OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, para contratação dos profissionais 

destinados aos postos de trabalho descritos, devem ser obedecidos os seguintes 

requisitos: 

 

5.2. Para os postos de Auxiliar de Limpeza (CBO 5143-20): 

 

Auxiliar de Limpeza (CBO 5143-20) 

 

Atividades: Efetuar a higienização e a conservação de todos os ambientes 

internos e externos, varrição, lavagem de vidros, remoção de lixo, limpeza e 

higienização de banheiros, salas, quintais e áreas de convivência, manutenção 

dos móveis e objetos limpos, reposição de materiais de limpeza, e executar 

outras atividades de apoio inerentes ao posto. Executar atividades inerentes 

às atividades, tais como: 

a. Áreas internas – diariamente: 

 Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, 

prateleiras, persianas, peitoris, bem como dos demais móveis 

existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, 

etc.; 

 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado, onde houver; 

 Lavar totalmente as copas, uma vez ao dia; 

 Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de granito, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados, onde houver; 

 Limpar com saneantes os pisos, louças e metais das copas e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia; 

 Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos 

adequados, removendo-os para local indicado pela Administração; 

 Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber; 

 Limpar o corrimão das escadas; 

 Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pelo 

CONTRATANTE; 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
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b. Áreas internas – semanalmente: 

 Limpar móveis, armários, arquivos, prateleiras, estantes; 

 Limpar, com produtos adequados, esquadrias de alumínio, divisórias e 

portas revestidas de fórmica: 

 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo 

ou verniz sintético; 

 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar 

flanela nos móveis encerados; 

 Limpar com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em 

assentos e poltronas; 

 Limpar e polir todos os metais das placas; 

 Limpar os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

 Passar pano úmido com saneantes nos telefones; 

 Limpar os espelhos com pano umedecido com mistura álcool/vinagre, no 

mínimo duas vezes por semana; 

 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 

 Lavar os baldes de lixo; 

 Lavar completamente corredores e escadas; 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

c. Áreas internas – mensalmente: 

 Efetuar a limpeza de vidros e revestimentos; 

 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

 Limpar, engraxar e lubrificar portas, portões, grades e janelas de 

alumínio, onde houver; 

 Limpar forros, paredes e rodapés; 

 Limpar persianas com produtos adequados; 

 Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante 

o mês. 

 

d. Áreas externas diariamente: 

 Varrer as áreas pavimentadas; 

 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos 

adequados, removendo-os para local indicado pela Administração; 

 Remover capachos e tapetes, onde houver, procedendo a sua limpeza; 

 Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber; 

 Varrer e passar pano úmido nos pisos de granito; 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária; 

 Executar os serviços com uso de equipamentos de segurança e proteção, 

sempre que necessário. 

 

e. Áreas externas - semanalmente: 

 Limpar e polir letreiros e placas; 

 Limpeza e polimento de metais, tais como: válvulas registros, sifões, 

fechaduras, etc; 

 Limpar as calhas do teto do Plenário, Auditório, e, demais locais onde 

haja necessidade; 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal; 
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f. Áreas externas - mensalmente: 

 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento, quando 

houver. 
 

g. Instalações sanitárias - diariamente: 

 Executar os serviços com uso obrigatório de equipamentos de segurança e 

proteção Individual (EPI), e, responsabiliza-se pela guarda e 

conservação dos mesmos; 

 Lavar banheiros no início da manhã e limpar todas as instalações 

sanitárias; 

 Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com 

saneante desinfetante, uma vez ao dia; 

 Limpar banheiros, desinfetar e coletar o lixo, no mínimo 4 (quatro) 

vezes ao dia; 

 Limpar com saneantes os pisos, louças e metais dos sanitários, copas e 

outras áreas molhadas, 2 (duas) vezes ao dia; 

 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 

sanitários, quando necessário; 

 Coletar o lixo, armazená-lo e conduzi-lo, de forma adequada, 

acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-os para o local e 

respectivos reservatórios, indicados pela Administração; 

 Proceder com a separação dos materiais recicláveis, quando solicitado; 

 

h. Instalações sanitárias - semanalmente: 

 Lavar lixeiras, carrinhos utilizados para remoção e contêineres 

utilizados na coleta de lixo. 
 

i. Instalações sanitárias - mensalmente: 

 Realizar lavagem geral de todas as partes azulejadas (banheiros e 

outras dependências). 
 

Consideram-se saneantes domissanitários aplicáveis: as substâncias ou 

materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água. São 

equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e 

respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em 

ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente 

ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 

 

Compreendendo: 

(a) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 

micro-organismos; 

(b) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 

vasilhas, e a aplicações de uso doméstico; 

(c) Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. 

 

Qualificações mínimas exigidas: Os profissionais indicados pela contratada 

para a prestação dos serviços devem possuir no mínimo, o ensino fundamental 

completo ou experiência comprovada de 1 (um) ano na função.  
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Os serviços de Auxiliar de Limpeza possuem natureza continuada, visto que a 

ruptura da contratação impacta na execução das atividades finalísticas deste 

Poder Legislativo. 

 

5.3. Para os postos de Auxiliar de Manutenção Predial (CBO 5143-10): 

 

Auxiliar de Manutenção Predial (CBO 5143-10) 
 

Atividades: Realizar serviços de manutenção de edificações na área elétrica, 

mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, 

limpando, reparando e instalando e executar outras atividades de apoio 

inerentes ao posto. Executar atribuições inerentes às atividades, tais como: 

a. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 Instalação, substituição ou ajuste de caixas, de chaves em geral, 

fusíveis ou conectores, conexões, eletrodutos e calhas para leito de 

cabos, fios e cabos, interruptor ou tomada, luminária externa, luminária 

interna, bocal ou lâmpadas, quadros ou disjuntores, sistemas de 

proteção e aterramento, e, outros serviços de manutenção em instalações 

elétricas; 
 

b. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDES HIDROSSANITÁRIAS 

 Instalação, substituição ou ajuste de caixa de gordura, caixa de 

inspeção, caixa d´água, conexões, torneira, válvulas, sifão ou engate, 

aparelho misturador de mesa ou saboneteira, tanque, lavatório ou 

bancada de mármore, ajuste de vaso sanitário, tubos, hidrômetro, caixa 

sifonada, ralos, registros e válvulas, e, outros serviços de manutenção 

em redes hidrossanitárias; 
 

c. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MARCENARIA/CARPINTARIA 

 Instalação, substituição ou ajuste de porta de madeira, fechadura, 

janela de madeira, alçapão de madeira, móveis, ferragens para porta, e, 

outros serviços de manutenção de marcenaria/carpintaria; 
 

d. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA 

 Pintura de parede - caiação interna ou externa, emassamento, aplicação 

de fundo selador, aplicação de tinta, aplicação de massa acrílica, 

lixamento de massa, pintura em concreto aparente, pintura em madeira, 

pintura em metal, pintura em telha de alumínio, pintura em piso, e, 

outros serviços de manutenção de pintura; 
 

e. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENOS REPAROS) 
Instalação, substituição ou ajuste de gesso, calha de drenagem, caixa de 

passagem, concretos, alvenarias, impermeabilização, paredes/muros/painéis, 

pisos/contrapisos, instalação de revestimentos, esquadrias/ferragens/vidros, 

telhas/forro do teto. Proceder a limpeza de calhas nas cobertas, retirada de 

folhas e das caixas do sistema de drenagem, e, outros serviços de manutenção 

de construção civil (pequenos reparos). 

 

Qualificações mínimas exigidas: Os profissionais indicados pela contratada 

para a prestação dos serviços devem possuir no mínimo, o ensino fundamental 
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completo, para a ocupação desse posto de serviço, ou experiência comprovada 

de 1 (um) ano na função ou curso técnico profissionalizante. 

 

Os serviços de Auxiliar de Manutenção Predial possuem natureza continuada, 

visto que a ruptura da contratação impacta na execução das atividades 

finalísticas deste Poder Legislativo. 

 

5.4. Para os postos de Recepcionista (CBO 4221-05): 

 

Recepcionista (CBO 4221-05) 

 

Atividades: atendimento de apoio ao público em geral; observação das normas 

internas de segurança, com a recepção, identificação, comunicação e 

encaminhamento de visitantes as áreas afins; prestar atendimento telefônico e 

fornecer informações aos setores da CMO; recebimento de correspondências e de 

documentos, com seu respectivo encaminhamento; comunicar qualquer 

anormalidade, fiscalizar a movimentação de pessoas e volumes quando da 

entrada e saída das dependências da CMO e executar outras atividades de apoio 

inerentes ao posto. Executar atribuições inerentes às atividades, tais como: 

Receber as saídas do Administrativo; Elaborar roteiros de entrega; Vistoriar 

as motocicletas oficiais antes de sua utilização; Abastecer as motocicletas 

oficiais; Conduzir documentos e volumes nas motocicletas oficiais; Zelar 

pelas motocicletas oficiais no desempenho de suas atividades quanto a 

avarias; Prezar pela urbanidade na prestação dos serviços. 

 

Qualificações mínimas exigidas: Os profissionais indicados pela contratada 

para a prestação dos serviços devem possuir no mínimo, ensino médio completo, 

noções básicas de informática ou experiência comprovada de 1 (um) ano na 

função. 

 

Os serviços de Recepcionista possuem natureza continuada, visto que a ruptura 

da contratação impacta na execução das atividades finalísticas deste Poder 

Legislativo. 

 

5.5. Para o posto de AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO (CBO 4151-05): 

 

Auxiliar de Documentação (CBO 4151-05) 

 

Atividades: organizam documentos e informações. Orientam usuários e os 

auxiliam na recuperação de dados e informações. Disponibilizam fonte de dados 

para usuários. Providenciam aquisição de material e incorporam material ao 

acervo. Arquivam documentos, classificando-os segundo critérios apropriados 

para armazená-los e conservá-los. Prestam serviço de comutação, alimentam 

base de dados e elaboram estatísticas. Executam tarefas relacionadas com a 

elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos 

reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, 

magnético ou papel. Executar atribuições inerentes às atividades, tais como: 

 Demonstrar competências pessoais; 
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 Prestar serviço de comutação (acompanhar solicitação de fotocópias e/ou 

empréstimo de documentos); 

 Providenciar aquisição do material para o acervo; 

 Orientar usuários; 

 Organizar o acervo; 

 Recuperar dados e informações; 

 Preservar acervo; 

 Alimentar base de dados; 

 Elaborar estatísticas; 

 Incorporar material ao acervo; 

Disponibilizar fonte de dados para usuários; 

 

Qualificações mínimas exigidas: Os profissionais indicados pela contratada 

para a prestação dos serviços devem possuir no mínimo, ensino médio completo, 

noções básicas de informática, noções de arquivologia ou experiência 

comprovada de 1 (um) ano na função. 

 

Os serviços de auxiliar de Documentação possuem natureza continuada, visto 

que a ruptura da contratação impacta na execução das atividades finalísticas 

deste Poder Legislativo. 

 

5.6. Para o posto de AGENTE DE EVENTOS (CBO 3548-20): 
 

Agente de Eventos (CBO 3548-20) 
 

Atividades: Auxiliar a organização de eventos; Prestar apoio na divulgação de 

informes e anúncios através dos meios de comunicação(quadros de avisos, 

sistema de som, intranet, redes sociais, aplicativos e material 

gráfico)disponíveis no âmbito da CMO; Expedir materiais de divulgação, 

mensagens e publicações institucionais destinados aos públicos interno e 

externos – mala direta – respondendo as mensagens (congratulações, pêsames, 

cumprimentos, etc.) que forem endereçadas à Presidência da Câmara, conforme 

contrato; Promover eventos culturais, comemorativos e institucionais da 

Câmara Municipal, conforme contrato; Assessorar no planejamento, organização 

e acompanhamento das programações de cerimonial, solenidades e recepções 

oficiais da Câmara; Manter atualizada listagem de autoridades, organismos e 

instituições que tenham relações com CMO; Assessorar na participação da 

elaboração de programa (relacionado à infraestrutura do evento) e coordenar a 

representação da Câmara Municipal em eventos externos; Assessorar na 

coordenação de recepção e acompanhamento de autoridades e servidores de 

outras Instituições quando em visitas oficiais à CMO; Manter atualizado e 

disseminado o uso dos sistemas de informação (Avisos na Intranet), no âmbito 

de sua competência; 

 

Qualificações mínimas exigidas: Os profissionais indicados pela contratada 

para a prestação dos serviços devem possuir no mínimo, ensino médio completo 

ou experiência comprovada de 1 (um) ano na função. 



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
37 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

 

Os serviços de agente de eventos possuem natureza continuada, visto que a 

ruptura da contratação impacta na execução das atividades finalísticas deste 

Poder Legislativo. 

 

5.7. É obrigação da contratada disponibilizar equipe técnica qualificada, 

devidamente registrada, para a prestação dos serviços, bem como os demais 

materiais e equipamentos necessários à execução das atividades dos postos de 

trabalho relativos à contratação. 

 

5.8. A contratada deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada 

de trabalho, as normas coletivas da categoria profissional e as normas internas 

de segurança e saúde do trabalho. 

 

5.9. É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus 

empregados no atendimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho, bem como prevenção de incêndio, práticas de redução do consumo de 

água, energia e redução da geração de resíduos para implementação das lições 

aprendidas durante a prestação dos serviços. 

 

5.10. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para a prestação do serviço. 

 

5.11. A contratação deverá observar os requisitos estipulados no presente Termo 
de Referência, cujo objeto e condições decorreram de estudo preliminar, de modo 

que a contratada zelará pelo cumprimento de todas as disposições por parte dos 

seus empregados, sem prejuízo daquelas obrigações contidas na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), identificada no item 1.1 deste documento, ou 

outra que vier a substituí-la. 

 

5.12. A contratação será feita em um único grupo por menor preço global anual, 
pois o parcelamento da solução na contratação dos serviços indicados não é 

vantajoso para a Administração Pública na medida em que a divisão não se mostra 

interessante, por não se apresentar economicamente viável, com possibilidade de 

perda de escala, havendo melhor aproveitamento do mercado nessa fórmula e, 

consequentemente, menores valores quando realizada a compra conjunta da solução, 

em atendimento à Súmula 247 do TCU: 

 

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 

para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade." 

 

5.13. Quanto à formação do grupo, a contratação somente poderá ser desempenhada 
por uma contratada, uma vez que a formação de equipes de trabalho ficaria 

inviabilizada na hipótese dos componentes serem contratados por empresas 

distintas. Nesse sentido, procura-se observar e preservar o princípio da 

economicidade e eficiência uma vez que seria mais oneroso para a Administração a 
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contratação de mais de uma empresa já que deveriam designar e manter um preposto 

para representá-la na execução do contrato. 

 

5.14. Ademais, deve-se destacar que apesar de os serviços serem de natureza 

distintas, o que se tem por objeto é a contratação de uma empresa de gestão de 

mão de obra, portanto o que importa é que haja habilidade da contratada na 

gestão da mão de obra, inclusive porque as atividades de objeto dessa 

contratação normalmente apresentam pouca complexidade. 

 

5.15. Não poderão participar do certame as empresas que estejam reunidas em 

consórcio, e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5.16. Tal vedação deve-se ao fato de que o objeto não apresenta alta 

complexidade técnica que impossibilite a participação de empresas de forma 

individual, tampouco de grande vulto, não sendo necessária a junção de empresas 

para sua perfeita execução, ampliando sobremodo a competitividade do certame. 

 

5.17. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União vem se firmando no sentido 
de que as contratações de serviços de terceirização (serviços contínuos 

prestados mediante dedicação exclusiva da mão de obra), em regra, não têm 

especialidade no serviço propriamente, mas na administração da mão de obra. 

(Acórdãos 1.168/2016, 553/2016, 1.443/2014 e 1.214/2013, do Plenário, e 

744/2015, da 2ª Câmara). Segue trecho do Acórdão 1.214/2013 do Tribunal de 

Contas da União nesse sentido: 

 

"112. As empresas que prestam serviços terceirizados, em regra, não 

são especialistas no serviço propriamente, mas na administração da 

mão de obra. É uma realidade de mercado à qual a Administração 

precisa se adaptar e adequar seus contratos. É cada vez mais raro 

firmar contratos com empresas especializadas somente em limpeza, ou 

em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas prestam 

vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que 

adquirem habilidade na gestão dos funcionários que prestam os 

serviços, e não na técnica de execução destes." 

 

"170. Trata-se, assim, de prática regular do mercado prestar esses 

serviços de forma concomitante. Desse modo, a divisão do objeto, 

como previsto na norma transcrita, não implicará em ampliação da 

competitividade e, em consequência, em ganhos econômicos, pois as 

mesmas empresas participarão da licitação." 

 

"114. (...)interessa à Administração certificar-se de que a 

contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar 

os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais." 

 

5.18. Por outro lado, segue entendimento demonstrado pelo Acórdão do TCU nº 

2827/2012 - Plenário, reforçando a justificativa para o agrupamento de 

atividades distintas em um Pregão realizado pelo Ministério da Integração 

Nacional que previa a contratação de profissionais para a prestação de serviços 

em 11 atividades diversas que poderiam ser agrupadas em três categorias, de 

acordo com sua natureza: análise de projetos (Suporte em Análise e 

Acompanhamento de Projetos, níveis Master e Sênior, e Técnico em Análise e 

Acompanhamento de Projetos), apoio administrativo (Técnico Administrativo e 



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
39 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

Auxiliar Administrativo) e informática (Analista de Sistemas, Técnico de 

Suporte, Administrador de Bancos de Dados, Designer/Análise Web, Programador e 

Operador de Micro): 

 

"7. Essas atividades são distintas, não estão correlacionadas e não 

existem obstáculos, do ponto de vista técnico, para que sejam 

adjudicadas de forma independente. Quanto ao aspecto econômico, a 

contratação conjunta poderia se justificar caso um dos grupos 

apresentasse pouca relevância financeira quando comparado a outro, o 

que poderia justificar sua agregação em um apenas um lote, 

aproveitando-se da economia de escala proporcionada pelo agrupamento 

de serviços em apenas um contrato, como forma de diluir os preços 

fixos e obter propostas mais vantajosas." 

 

"9. (...)ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, 

com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 

237 e 250, inciso I e § 1º, do Regimento Interno/TCU, em: 

 

"(...)9.2. alertar ao Ministério da Integração Nacional que: 9.2.1. 

não existe óbice, do ponto de vista técnico (art. 23, § 1º, da Lei 

8.666/1993), para a adjudicação em separado na contratação de 

serviços profissionais de categorias de atividades distintas, como 

as observadas no presente processo." 

 

5.19. Desta forma, apesar da diferença existente entre os aspectos das 

atividades a serem contratadas, o escopo da contratação se traduz na gerência da 

mão de obra terceirizada. Portanto, a proposta para a realização do parcelamento 

do objeto em serviços de natureza continuada dependerá da complexidade técnica 

envolvida. Assim, opta-se pelo não parcelamento quando se referir a objeto sem 

nenhuma complexidade técnica, a exemplo de limpeza, condução de veículos, 

recepção, e pelo parcelamento quando se tratar de serviços técnicos em que as 

empresas atuam de forma segmentada por especialização. 

 

5.20. Conforme entendimentos da Corte de Contas, configura-se a 

discricionariedade da Administração, sem, no entanto, restringir a 

competitividade, o que ao caso se percebe, haja vista o objeto ora contratado 

não possuir como característica serviços típicos de perfil técnico diferenciado 

que necessitem a junção de empresas para a perfeita e fiel execução contratual. 

 

5.21. Quanto às cooperativas, diz o Acórdão nº 975/2005 - Segunda Câmara - TCU 
que:  

 

“Defina, quando da realização de licitações para contratação 

de mão-de-obra terceirizável, a forma pela qual o labor será 

executado com supedâneo em contratações anteriores. Se ficar 

patente que essas atividades ocorrem, no mais das vezes, na 

presença do vínculo de subordinação entre o trabalhador e o 

fornecedor de serviços, deve o edital ser expresso (e 

fundamentado) quanto a esse ponto, o que autorizará a vedação 

à participação de cooperativas de trabalho, ou de mão-de-

obra, de acordo com entendimento firmado no Acórdão nº 

1815/2003 – Plenário – TCU”. 
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5.22. Assim, não poderão participar desta licitação as Cooperativas de Trabalho 
em consonância com o entendimento explanado acima, bem como considerando a 

vedação contida no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério 

Público do Trabalho e a União e ao disposto no art. 10 da IN 05, de 26 de maio 

de 2017 e por considerar que no objeto ora licitado não há possibilidade de ser 

executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de 

subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e o 

cooperados. 

 

6. DA VISTORIA 

 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 

poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 

8 horas às 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o 

Secretário Geral da CMO pelo telefone (81) 3439-6067, ou ainda por e-mail 

licitacao@olinda.pe.leg.br, que será encaminhado ao servidor designado, podendo 

sua realização ser comprovada por: 

 

6.2. Atestado de vistoria assinado por servidor responsável designado pela 

Administração; 

 

6.3. Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para 

execução do objeto, ou, caso opte por não realizá-la, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras 

com este Poder; 

 

6.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação 

do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura 

da sessão pública. 

 

6.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar 

devidamente identificado. 

 

6.6. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar 

posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou 

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

 

7.2. Os serviços descritos no Grupo único, objeto deste Termo de Referência, 

serão executados diariamente, observada a jornada máxima de trabalho semanal 

mailto:licitacao@olinda.pe.leg.br


 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
41 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

conforme tabela do item 1.1 deste termo e executarão as atividades previstas no 

item 5 deste Termo de Referência (DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO), com o devido 

intervalo para alimentação ou descanso, conforme normas trabalhistas e Convenção 

Coletiva da Categoria. 

 

7.2.1. O horário da jornada de trabalho diária poderá sofrer alterações, desde 

que devidamente autorizado através do responsável pelo setor do posto de 

serviço, devendo também ter a autorização expressa da Secretária Geral e 

ciência do Fiscal do Contrato designado pela Administração; 

7.2.2. Caso não haja possibilidade do cumprimento da jornada no posto de 

trabalho em decorrência de alteração do horário de expediente 

(funcionamento), deverá a Administração Pública avaliar, casuisticamente, 

a possibilidade de dispensa do ponto dos funcionários terceirizados. 

7.2.3. O controle da jornada de trabalho diária do funcionário terceirizado 

deverá ser feita mediante folha de ponto. 

 

7.3. Da utilização de uniforme: 

 

7.3.1. É imprescindível a utilização de uniforme para fins de padronização, 

identificação e segurança orgânica deste Poder Legislativo, devendo, 

portanto, a empresa vencedora do certame, além de fornecer o uniforme nos 

padrões e quantitativos exigidos neste Termo de Referência, orientar os 

funcionários destinados a trabalhar na CMO acerca da importância da sua 

utilização e o zelo com a sua aparência e higiene. 

 

7.4. Da substituição/atrasos/faltas justificadas: 

 

7.4.1. Quando for necessária a falta do terceirizado no posto de trabalho, o 

funcionário deverá comunicar a empresa (no prazo máximo de 24 horas da 

data em que for ausentar-se, exceto por motivos de caso fortuito/força 

maior devidamente justificado) para que esta providencie a sua 

substituição no(s) dia(s) da ausência do funcionário, no caso da ausência 

for igual ou superior a dois turnos de serviço; 

7.4.2. No caso de ausência por período correspondente a até um turno de serviço, 

poderá o funcionário informar a empresa a necessidade de ausentar-se do 

posto de trabalho, que, por sua vez, deverá transmitir a informação à 

contratante, sem necessidade de substituição no período de ausência, 

porém deverá ser devidamente justificada com documento hábil (a exemplo 

atestado de consulta médica, etc.), devendo o funcionário se apresentar 

necessariamente no outro turno de serviço. 

7.4.3. No caso de falta ou atrasos injustificados, deverá o responsável pelo 

setor do posto de trabalho do funcionário informar ao Fiscal do Contrato 

que, por sua vez, deverá entrar em contato com a empresa contratada para 

cientificá-la da situação, e, assim, adotem-se medidas para evitar tais 

acontecimentos. Neste caso, poderá a Administração Pública solicitar a 

substituição imediata do funcionário ou realizar a glosa na fatura. 
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7.4.4. A comunicação que trata os itens 7.4.1 e 7.4.2 deverá ser feita ao fiscal 

de contrato que efetuará seu registro mediante envio de e-mail para a 

contratante, para fins de controle. 

 

7.5. São deveres do funcionário terceirizado: 

 

7.5.1. Pontualidade; 

7.5.2. Assiduidade; 

7.5.3. Respeito e observância da forma de prestação dos serviços; 

7.5.4. Observância dos valores institucionais do órgão; 

7.5.5. Execução das atividades com supervisão e orientação do responsável pelo 

setor em que desempenhe o posto de trabalho; 

7.5.6. Reportar-se ao Fiscal do Contrato em todas as situações referentes à 

execução dos serviços, inclusive dúvidas quanto às funções a serem 

desempenhadas, ausências, remuneração, atrasos, bem como necessidade de 

comunicação com a empresa e que não seja possível realizar a comunicação 

direta, uma vez que o Fiscal do Contrato é o porta-voz da contratante com 

a contratada; 

7.5.7. Subordinação à empresa contratada, sendo apenas com esta a existência de 

vínculo empregatício; 

7.5.8. Cumprimento das normas de segurança orgânica da instituição; 

7.5.9. Sigilo das informações que tiver conhecimento em razão do serviço. 

 

8. DOS UNIFORMES E EPI’S 

 

8.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão 

ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, 

compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer 

repasse do custo para o empregado, observando o disposto no ANEXO III do 

Edital.  

 

8.2. Todos os profissionais terão identificação através de seu uniforme, 

conforme modelo estabelecido pela CONTRATADA, e serão repostos 

imediatamente pela CONTRATADA quando detectado pela CONTRATANTE o mau 

estado de utilização, conservação ou asseio. 

 

8.3. No caso de funcionária gestante, caso seja necessário solicitação de 

uniforme em tamanho diverso, a Contratante poderá solicitar à empresa 

Contratada, que deverá fazer a substituição no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 

8.4. Antes de realizar a efetiva entrega dos uniformes e crachás aos 

funcionários, deverá a Contratada apresentar o material para conferência 

pelo Fiscal do Contrato, e, após a entrega aos funcionários, deverá a 

Contratada encaminhar os respectivos recibos de entrega (com especificação 
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de quantidade e identificação do funcionário que recebeu o uniforme) ao 

Fiscal do Contrato. 

 

9. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

 

9.1.1. Quantitativo e postos de trabalho constantes no item 1 deste Termo de 

Referência; 

9.1.2. Especificações dos serviços de acordo com o Item 5 deste Termo de 

Referência; 

9.1.3. A Forma de execução dos serviços e dinâmica das atividades conforme itens 

5 e 8 deste Termo de Referência. 

 

9.2. A licitante tem como obrigação manter os locais de trabalho com 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

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

 

10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 

autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 

limite da legislação trabalhista; 

 

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 

serviços da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI 

da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 

10.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
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10.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 

exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais 

como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

10.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

10.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas 

no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

10.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente 

para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

10.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

 

10.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, 

bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 

quando for devido;  

10.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados 

que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim 

de verificar qualquer irregularidade; 

10.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

 

10.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal 

empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato. 

 

10.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos serviços objeto do contrato; 

 

10.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

 

10.12. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 

10.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 

8.666, de 1993; 

 

10.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das 
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normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e 

de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

 

11.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração; 

 

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

bem como por todo e qualquer dano causado a Câmara Municipal de Olinda, devendo 

ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

11.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 

no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

 

11.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 

Proteção Individual- EPI, quando for o caso; 

 

11.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes. 

 

11.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de 

prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017: 

 

11.9.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, 

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da 
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inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

11.9.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos 

e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o 

caso, devidamente assinada pela contratada; e 

11.9.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 

serviços; 

11.9.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

11.9.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 

empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual 

modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de 

serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação 

pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando 

do encerramento do contrato administrativo. 

 

11.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por 

não receber o vale-transporte; 

 

11.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados 

vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao 

da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017; 

 

11.12. Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com observância ao 

disposto no item 7.4, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, 

o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 

11.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

 

11.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as 

disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que 

tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de 
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obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, 

tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade. 

 

11.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, 

em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a 

prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por 

parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta 

disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a 

Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do 

pagamento. 

 

11.15. Fornecer aos seus empregados a concessão de vale alimentação/refeição no 

valor previsto nos acordos e convenções de trabalhos; 

 

11.15.1. No tocante às verbas trabalhistas referentes ao vale-transporte e ao 

vale refeição/alimentação, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento, 

antecipadamente, do valor integral correspondente ao mês em questão, em 

parcela única. 

 

11.16. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do 

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e 

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das 

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento 

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

 

11.17. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 

seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

 

11.18. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de Referência; 

 

11.19. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Administração; 

 

11.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 

de evitar desvio de função. 
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11.21. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à 

obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas 

ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as 

seguintes medidas: 

 

11.21.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de 

senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, 

com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias 

foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do 

início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

11.21.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal 

para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 

do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

11.21.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a 

obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, 

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

 

11.22. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela 

Administração, para representá-la na execução do contrato; 

 

11.22.1. O preposto deverá reunir-se com o Fiscal do Contrato, sempre que 

solicitado, previamente, em horário e dia pré-agendados. 

 

11.23. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

 

11.24. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos 

empregados colocados à disposição da Contratante; 

 

11.24.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS 

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a 

situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

11.24.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação 

mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a 

Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços 

objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

11.24.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá 

ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das 

respectivas verbas. 
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11.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

 

11.26. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

11.27. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

 

11.28. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as 

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

 

11.29. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções 

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês 

seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e 

do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

 

11.29.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá 

apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com 

comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o 

último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de 

vedação. 

 

11.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 

de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo 

de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

11.31. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 

 

11.32. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
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limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

 

11.33. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 

aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das 

especificações constantes deste Termo de Referência. 

 

11.34. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

 

11.35. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 

 

11.36. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas 

pela boa técnica, normas e legislação; 

 

11.37. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, 

“a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

 

11.37.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 

realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

11.37.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 

produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que 

exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
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demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

14.1. De acordo com o Art. 67 e seu § 1º, da Lei de Licitações, a execução do 

contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado para esse fim, o qual anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

 

14.2. A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendem a mensuração dos seguintes aspectos: 

 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação 

dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidos; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato e; 

f) A satisfação do público usuário. 

  

14.3. O fiscal do contrato designado pela Administração deverá promover o 

registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.4. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento 

convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.5. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA 

exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

 

14.5.1. A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o 

art. 195, § 3º da Constituição Federal sob pena de rescisão contratual.  

 

14.5.1.1. A fiscalização do contrato, além da documentação específica 

que acompanha a nota fiscal de pagamento, acompanhará a regularidade dos 

recolhimentos do INSS através da solicitação, por amostragem, aos 

empregados terceirizados que verifiquem se essas contribuições estão ou 
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não sendo recolhidas por meio da emissão e apresentação do respectivo 

extrato, priorizando a rotatividade da consulta pelos empregados de modo 

que todos eles ao final de um ciclo de 01 (um) ano tenham tido seus 

extratos avaliados. 

 

14.5.2. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração 

não esteja realizando os depósitos diretamente, conforme estabelecido 

neste instrumento convocatório. 

14.5.3. Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês 

anterior; 

14.5.4. Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 

14.5.5. Pagamento do 13º salário; 

14.5.6. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, 

na forma da Lei; 

14.5.7. Realização de exames admissionais, demissionais e periódicos (ASO); 

14.5.8. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; 

14.5.9. Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das 

informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a 

CAGED; 

14.5.10. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 

coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e; 

14.5.11. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante depósito bancário em 

conta corrente da contratada, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação 

da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, dando conta do 

cumprimento de todas as exigências e condições sobre os serviços executados e 

conformidade com normas previstas no Edital, seus documentos anexos, e no 

Contrato, todos oriundos do presente certame. 

 

15.2. A Contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica, após a prestação mensal 

dos serviços, no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a à Câmara 

Municipal de Olinda para ateste e pagamento. Deverão constar, no corpo da Nota 

Fiscal, o número do Contrato, o número da Nota de Empenho e os dados bancários 

para pagamento da despesa. 

 

15.3. A Contratada deverá emitir para cada nota fiscal o respectivo Requerimento 

de Pagamento. 

 

15.4. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação durante a vigência do contrato, bem como 

apresentar nota fiscal eletrônica para requerer o pagamento, acompanhada dos 

seguintes documentos: 
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15.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários 

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" 

do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

às contribuições instituídas a título de substituição, e às 

contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

15.4.2. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

15.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos 

Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito 

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Estado sede do licitante na forma da lei; 

15.4.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 

ou documento equivalente do Município sede do licitante na forma da lei; 

15.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio de 1943; 

15.4.6. Deverão ser apresentados, além dos documentos referidos acima, os 

seguintes documentos: 

 

15.4.6.1. Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação dos 

serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 

15.4.6.2. Cópia dos contracheques assinados ou comprovante bancário 

nominal que comprove a efetivação dos créditos aos empregados relativos 

ao mês da prestação dos serviços; 

 

15.4.6.3. 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 

ao mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

15.4.6.4. Planilha de composição do faturamento do mês referente ao da 

prestação de serviço objeto do requerimento de pagamento, indicando 

relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, bem 

como a discriminação de quantitativos e preços unitários e totais; 

15.4.6.5. Guia de recolhimento do INSS, GEFIP, ISS, PIS, IRRF, se 

houver, correspondente ao mês da última competência vencida, compatível 

com as declaradas e devidamente quitadas pelo banco recebedor, em 

fotocópia autenticada e legível; 
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15.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos 

de qualquer natureza.  

 

15.6. Caso o objeto da nota fiscal seja recusado ou o documento fiscal apresente 

incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização 

ou do documento fiscal, a depender do evento. 

 

15.7. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Câmara 

Municipal de Olinda, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = No de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

16. DA REVISÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

16.1. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste ou revisão 

contratual, a fim de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, 

obedecido ao disposto na Lei n.º 10.192/01 e artigo 65, II letra d, da Lei 

8.666/93. 

 

16.2. Será admitida a repactuação desde que observado o interregno mínimo de um 

ano, conforme estabelece o art. 2° da Lei nº 10.192/2001, com a demonstração 

analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 

justificada, através da planilha prevista no orçamento básico e proposta, onde 

conste inserida mão de obra e demais insumos inerentes à atividade contratada. 

Para que surtam os efeitos necessários o índice aplicado será a variação do 

INPC, nos últimos 12 meses para os insumos gerais e o índice obtido em Convenção 

Coletiva de Trabalho sobre o valor da remuneração e os benefícios nela 

previstos. 

 

16.3. No caso da primeira repactuação, o prazo mínimo de um ano, conta-se a 

partir da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se 

referir, sendo que, nessa última hipótese, considera-se como data do orçamento a 
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data base do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente 

que, estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a 

inclusão por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não 

previstos originariamente. 

 

16.4. No caso das repactuações subsequentes à primeira repactuação, o prazo 

mínimo de um ano conta-se a partir da data da última repactuação; conforme 

estabelece o art. 2° da Lei nº 10.192/2001. 

 

16.5. A primeira repactuação poderá contemplar todos os componentes de custo do 

contrato que tenham sofrido variação através do acordo, convenção ou dissídio 

coletivo de trabalho, desde que haja planilha analítica dessa variação (preços 

anteriores e atuais) devidamente justificada pela CONTRATADA. 

 

16.6. Deve acompanhar a solicitação de realinhamento a planilha contendo as 

colunas com preço anterior e preço atual. 

 

16.7. Ao reajuste não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 

momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base 

no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de1993.  

 

16.8. Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 

poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais 

solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei nº 8.666/93. 

 

17. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

17.1. Até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada deverá 

apresentar à Câmara Municipal de Olinda a garantia contratual no valor de 5% 

(cinco por cento) do total da contratação, em uma das modalidades descritas a 

seguir: 

 

17.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda; 

17.1.2. Seguro-garantia; 

17.1.3. Fiança bancária. 
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17.2. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao 

pagamento de: 

 

17.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

17.2.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

17.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao 

contratado; 

17.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não honradas pelo contratado. 

 

17.3. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este 

deve ter como beneficiário direto, único e exclusivo a Câmara Municipal de 

Olinda e deve contemplar todas as situações elencadas no subitem anterior. 

 

17.4. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser 

emitida em nome da Câmara Municipal de Olinda, devendo constar do instrumento a 

renúncia expressa, pelo fiador, do benefício previsto no artigo 818, da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

 

17.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia 

acarretará a aplicação de multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

 

17.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei 

8.666/1993; 

 

17.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 

administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos 

e/ou aplicar sanções à contratada. 

17.8. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor 

do contrato. 

 

17.9. A garantia será renovada a cada prorrogação. 

 

17.10. A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até 03 (três) meses 

após o término da vigência contratual. 

 

17.11. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de 

multa aplicada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o contratado 

obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar da data em que for notificada pela contratante. 
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17.12. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento 

integral de todas as obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas 

as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação ou comprovação de 

que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, 

sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

 

17.12.1. Caso as condições acima não ocorram até o fim do segundo mês após o 

encerramento da vigência contratual, a garantia e os valores das faturas 

correspondentes a 1 (um) mês de serviços serão utilizados para o 

pagamento dessas verbas trabalhistas aos trabalhadores alocados à 

execução dos serviços. 

17.12.2. A Contratada autoriza a Contratante, no momento da assinatura do 

contrato a reter a garantia, caso as exigências acima não sejam 

cumpridas no prazo determinado. 

 

17.13. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta 

fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, 

mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas 

do contrato. 

 

17.14. A garantia não será executada nos seguintes casos: 

 

17.14.1. Caso fortuito ou força maior; 

17.14.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

17.14.3. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou 

fatos da Administração; 

17.14.4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração; 

 

18. DAS PENALIDADES 

 

18.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

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

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais cominações 

legais. 

 

18.1.1. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem 

prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar 

e contratar com a Administração Municipal, nos termos da Lei nº 

10.520/2002 aquele que: 
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18.1.1.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao 

FGTS e à Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da 

fatura; 

18.1.1.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e 

do auxílio alimentação no dia fixado. 

 

18.2. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

 

18.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Câmara Municipal de Olinda, por até dois anos; 

 

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos. 

 

18.5. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a. Na recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar retirar o 

contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no 

Instrumento Convocatório, ensejará multa de 15% do valor do ajuste, ou 

multa correspondente a diferença de valor resultante de nova licitação 

realizada, prevalecendo a de maior valor; 

 

b. Na inexecução total ou parcial de ajuste, será aplicada multa sobre o 

valor do respectivo ajuste ou multa correspondente a diferença de 

valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior 

valor: 

 

i. Pela inexecução total do ajuste, multa de 15%; 

ii. Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10%. 

 

c. Para o não cumprimento do prazo máximo de entrega, fixado no 

Instrumento Contratual, nota de empenho ou instrumento equivalente, 

serão aplicadas as multas de mora a seguir, que incidirão sobre o 

valor global do ajuste: 

 

i. Atraso de até 05 dias – multa de 0,1% por dia de atraso; 

ii. Atraso de 06 a 15 dias – multa de 0,2% por dia de atraso; 

iii. Atraso de 15 a 30 dias – multa de 0,4% por dia de atraso; 

iv. Atraso de até 30 dias – multa de 0,9% por dia de atraso. 
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18.6. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo 

administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o 

respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, 

caso tenha sido solicitada. 

 

18.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 

por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

18.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe 

franqueada vista do processo. 

 

18.9. Além das sanções acima, também são válidas as estipuladas no Edital e no 

termo contratual. 

 

19. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e 

trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado 

no edital. 

 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor 

estão previstos no edital. 

 

19.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor 

serão: 

 

19.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 

item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

  

19.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os 

atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as  seguintes 

características: 

 

a) consideram-se serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, respectivamente, serviços 

de terceirização (gerenciamento) de mão de obra, quantidade mínima 

de 15 (quinze) postos de trabalho e por prazo não inferior a 12 

(doze) meses. 

b) O(s) atestado(s) apresentado(s) pelo licitante deverá(ão) comprovar 

a capacidade do licitante em gerir mão de obra, não necessariamente 

na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado. Portanto, 

será(ão) aceito(s) atestado(s) relativo(s) ao gerenciamento 

(terceirização) de mão de obra em ocupações diversas e não somente 
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na ocupação de auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, 

recepcionista, mensageria motorizada e auxiliar de documentação. 

 

19.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente; 

19.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 

19.3.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 

de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, 

nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

19.3.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses na 

prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de 

períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 12 (doze) meses 

serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017. 

19.3.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram 

prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

19.3.7. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou 

inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha 

executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da 

contratação, conforme exigido na alínea c.2 do item 10.6 do Anexo VII-A 

da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

19.3.8. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o 

somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou 

gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado, 

nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

19.3.9. Declaração de que instalará escritório ou filial nesta Capital, a ser 

comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

vigência do Contrato, na hipótese de não contar com sede no Estado de 

Pernambuco, em cumprimento ao disposto no item 10.6, „a‟, do anexo VII 

da IN SEGES/MP nº 05/2017, conforme modelo constante no ANEXO II, do 

presente instrumento. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou 

escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do 

escritório. 

19.3.10. Declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para 

a prestação do serviço. 
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O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até R$ 970.858,64 

(novecentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

quatro centavos). 

19.4.  

 

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

 

19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

 

20. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

 

20.1. O custo estimado da contratação é de R$ 970.858,64 (novecentos e setenta 

mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

 

20.2. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de preços realizada de acordo 

com a Instrução Normativa SLTI/MP Nº 5, de 26 de maio de 2017, e a Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 73, de 5 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta com dedicação de mão 

de obra exclusiva. 

 

20.3. O método para estimativa de preços encontra-se pormenorizado em tópico 

específico nos ANEXOS VII e VIII do Edital. 

 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

21.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária prevista no orçamento deste Poder Legislativo para o Exercício de 

2021, na classificação abaixo: 

 

ATIVIDADE: 01.122.7001.8008.0020 

ELEMENTO: 3.3.90.37.00 – Locação de Mão de Obra 

FONTES: 0101 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a 

Contratante ou a terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, 

mortes, perdas ou destruições, isentando a Câmara Municipal de Olinda de todas e 

quaisquer reclamações pertinentes. 

 

22.2. É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo ou em parte 

do objeto do presente certame. 
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22.3. A licitante vencedora deverá, durante a execução contratual, manter as 

condições de habilitação apresentada na licitação. 

 

22.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Olinda. 

 

22.5. A presente licitação, a juízo da Câmara Municipal de Olinda, poderá ser 

revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho 

fundamentado, assegurado às interessadas ampla defesa. 

 

22.6. O Edital completo será disponibilizado na internet, para consulta e cópia, 

no endereço: http://www.olinda.pe.leg.br/, e ainda, poderá ser consultado e/ou 

retirado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Rua XV de 

novembro, 93 - Varadouro - Olinda – PE, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 

14:00 horas, ou por e-mail licitacao@olinda.pe.leg.br. No caso de interesse na 

retirada do Edital na referida Comissão, a interessada deverá apresentar e-mail 

ou pendrive, a fim de que seja procedida sua transcrição por cópia. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ubiracy Ribeiro de Lyra Júnior 

Secretário Geral 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESCRITÓRIO EM ________(NOME DA CIDADE/ESTADO) 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

A LICITANTE ____________(nome e CNPJ) DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

 1. Possui escritório na cidade de Nome da Cidade/Estado (local da 

prestação do serviço), 

a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da 

vigência do contrato, nos termos 

item 10.6, „a‟, do Anexo VII-A da IN SLTI/MPDG nº 05/2017. 

OU 

 

 2. Instalará escritório na cidade de Nome da Cidade/Estado (local da 

prestação do serviço), a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

contado a partir da vigência do contrato, nos termos item 10.6, „a‟, do anexo 

VII-A da IN SLTI/MPDG nº 05/2017. 

 

Local, ___ de _________ de _____. 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante 

Nome/RG/CPF 
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI’S 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS FADAMETNOS E EPIS 

1.1. Especificações dos fardamentos a serem disponibilizados, pela CONTRATADA, 

em quantidade de no mínimo 2 (dois), e até 4 (quatro), conjuntos completos e 

para cada empregado por período de doze meses, inclusive para os funcionários 

substitutos a serem contratados. O fardamento deverá ser reposto sempre que 

houver necessidade, de acordo com o uso. 

1.2. As funções que receberão fardamentos e EPI, bem como a descrição e os 

quantitativos anuais por funcionários são os constantes do quadro a seguir: 

FUNÇÃO 
TIPO DE 

FARDAMENTO 
MATERIAL DESCRIÇÃO 

AUXILIAR DE 

LIMPEZA 

DIÁRIO 

CAMISA 

Camisa pólo malha pique Dijon, Etalan ou 

similar 

Composição do tecido: 50% poliéster e 50% 

algodão. 

Quantidade: 3 

Cor: Cores Neutras a critério da empresa 

Com identificação bordada da empresa 

CALÇA 

Calça tipo pijama com cadarço, 02 bolsos 

embutidos laterais e 02 bolsos traseiros. 

Acabamento todo em costura industrial. 

Composição do tecido: Brim leve 100% algodão 

Quantidade: 3 

CALÇADO 

Sapato em couro sintético, vulcanizado e 

costurado, resistente, com cadarço. 

Cor: preto 

Quantidade: 2 pares 

ACESSÓRIOS EPI 1 par de Botas antiderrapante em PVC 

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

DIÁRIO 

BATA 

Bata com abertura central, com botões, 03 

bolsos, comprimento logo acima do joelho.  

Atrás cinto e abertura (corte) para facilitar 

mobilidade, e o nome “MANUTENÇÃO” tingido em 

letras maiúsculas e na cor vermelha. 

Acabamento todo em costura industrial. 

Composição do tecido: BRIM leve 100% algodão. 

Cor: Areia 

Quantidade: 3 

CALÇA 

Calça tipo pijama com cadarço, 02 bolsos 

embutidos laterais e 02 bolsos traseiros. 

Acabamento todo em costura industrial. 

Composição do tecido: Brim leve 100% algodão 

Quantidade: 3 

CALÇADO 

Bota em couro com elástico lateral, vaqueta 

relax, solado PU (poliuretano), bidensidade, 

vulcanizado e costurado, palmilha antifungo 

injetada diretamente no solado, totalmente 
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isolada e isenta de qualquer componente 

metálico. 

Cor: preto 

Quantidade: 2 pares 

ACESSÓRIOS EPI 

 Capacete de segurança, injetado em plástico 

de alta resistência, tipo aba total, copa com 

03 (três) estrias de reforço em alto relevo, 

ou em forma de “v”, a carneira é composta de 

suspensão staz-on (ajuste por meio de sistema 

deslizante) ou faz-trac (ajuste por catraca), 

injetada em plástico com peça absorvente de 

suor em espuma de poliéster na parte frontal, 

coroa composta por duas cintas cruzadas 

fixadas por costura, montadas em quatro ou 

seis clips plásticos de encaixe; e jugular 

elástica ajustável. 

Quantidade: 1 

 

 Luva de proteção tricotada, confeccionada em 

4 fios de algodão. Pigmentada na face palmar 

e dedos com punho de elástico, tamanhos 

diversos. Cor cinza, indicada para proteção 

das mãos em serviços leves em geral. 

Quantidade: 3 pares 

 

 Óculos de segurança transparente, constituído 

de armação e lente confeccionadas em uma 

única peça em policarbonato incolor, com 

encaixe para as hastes. Hastes tipo espátulas 

confeccionadas do mesmo material da armação, 

com protetores laterais injetados na mesma 

peça com pinos para encaixe na armação e 

sistema de ventilação indireta constituída de 

seis fendas em cada haste. 

Quantidade: 1 

RECEPCIONISTA DIÁRIO 

CAMISA 

Camisa pólo malha pique Dijon, Etalan ou 

similar 

Composição do tecido: 50% poliéster e 50% 

algodão. 

Quantidade: 3 

Cor: Cores Neutras a critério da empresa 

Com identificação bordada da empresa 

CALÇA 

Calça jeans, 100% algodão 11oz, azul 

(tradicional) 

Quantidade: 2 

CALÇADO 

Sapato masculino, social, sem cadarço, 

acabamento vulcanizado e costurado à mão, 

palmilha macia em E.V.A (etil vinil acetato), 

sola injetada antiderrapante. 
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Cor: preto. 

Quantidade: 2 pares 

AUXILIAR DE 

DOCUMENTAÇÃO 

DIÁRIO 

CAMISA 

Camisa pólo malha pique Dijon, Etalan ou 

similar 

Composição do tecido: 50% poliéster e 50% 

algodão. 

Quantidade: 3 

Cor: Cores Neutras a critério da empresa 

Com identificação bordada da empresa 

CALÇA 

Calça jeans masculina, 100% algodão 11oz, azul 

(tradicional) 

Quantidade: 2 

CALÇADO 

Sapato em couro sintético, vulcanizado e 

costurado, resistente, com cadarço. 

Cor: preto 

Quantidade: 2 pares 

ACESSÓRIOS EPI 

 Óculos de segurança transparente, constituído 

de armação e lente confeccionadas em uma 

única peça em policarbonato incolor, com 

encaixe para as hastes. Hastes tipo espátulas 

confeccionadas do mesmo material da armação, 

com protetores laterais injetados na mesma 

peça com pinos para encaixe na armação e 

sistema de ventilação indireta constituída de 

seis fendas em cada haste. 

Quantidade: 1 

 

 Respirador em plástico para proteção de 

poeiras, névoas e fumos metálicos, classe 

pff-2 

Quantidade: 48 

 

 Luvas em látex 

Quantidade: 24 pares 

AGENTE DE 

EVENTOS 

PARA 

EVENTOS 

CALÇA 

Calça feminina, corte tradicional (cintura 

média), alfaiataria, com zíper, sem elástico. 

Composição do tecido: microfibra de boa 

qualidade ou similar 

Cor: preto, alternando a cada ano, com a cor 

azul Marinho 

Quantidade: 2 

BLAZER 

Corte tradicional, alfaiataria, levemente 

acinturado, forrado internamente, inclusive 

nas mangas longas, gola, ombros estruturados, 

02bolsos embutidos; 

Composição do tecido: sintético em microfibra 

de boa qualidade 

Cor: preto, alternando a cada ano, com a cor 

azul Marinho 

Quantidade: 1 
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BLUSA 

Gola com entretela compatível com o modelo, 

abertura central com botões, manga comprida 

com alça e botão para dobra; Quantidade: 2 na 

Cor Branca, composição d e tecido viscose ou 

similar;  

Quantidade: 1 na Cor Pérola, composição de 

tecido cetim ou similar;  

Quantidade: 1 na Cor Cinza, composição de 

tecido cetim ou similar; 

CALÇADO 

Sapato feminino, social, scarpin fechado, sem 

cadarço, salto alto 

Material: sintético, impermeável, palmilha 

macia; solado borracha antiderrapante 

Cor: preto. 

Quantidade: 2 
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ANEXO IV 

 

MODELO DA NÃO EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

A empresa_________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº_______________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a) portador (a) da Carteira de Identidade nº___________, e do CPF 

nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso “V” Art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

( ) 

 

Local, data de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

CPF nº 
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ANEXO V 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade 

Pregão (eletrônico) 001/2021, da Câmara Municipal de Olinda, cujo objeto versa 

sobre contratação de serviço de apoio administrativo, que o(a) Sr(a) 

____________________________________________, portador do RG:___________, 

representante da Empresa __________________________, CNPJ:____________________, 

visitou e vistoriou as instalações da Câmara Municipal de Olinda onde serão 

prestados os serviços do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas 

as peculiaridades do local e condições estipuladas no edital. 

 

 

____________/PE, ___ de _______ de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

Servidor da CMO 

 

OU 

 

 

ATESTADO DE RENÚNCIA DE VISTORIA 

 

 

Data: 

Empresa: 

 

A empresa acima identificada atesta que, por meio de seu representante legal, 

Sr. 

_____________________________, renuncia do direito de realizar a vistoria nas 

dependências dos locais onde serão prestados os serviços de apoio 

administrativo, a qual teria o objetivo de conhecer o local onde serão prestados 

os serviços, o modo como serão executados, conforme previsto no Edital objeto da 

licitação em referência. Dessa forma, declara que concorda com todo e qualquer 

dimensionamento do serviço ora licitado, independente de vistoria, e que 

renuncia o direito de discutir quaisquer discrepâncias encontradas 

posteriormente. 

 

 

 

____________________________________ 

Representante da Empresa 
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ANEXO VI 
 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLINDA E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX, EM DECORRÊNCIA DE 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº001/2021, PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 001/2021. 

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de empresa especializada na prestação, de forma 

contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais 

a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Olinda. 

 

1.2. Detalhamento do Objeto nos seguintes serviços: 

 

IT POSTO UNID. QT

D. 

CARGA 

(HORA) 

VALOR MÁX. 

MENSAL 

QTD 

MÊS 

VALOR MÁX. 

ANUAL 

01 
AUXILIAR DE 

LIMPEZA 

POSTO

/MÊS 
6 

44h/ 

semana 

R$ 21.301,08 
12 R$ 255.613,01 

02 

AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

POSTO

/MÊS 
2 

44h/ 

semana 

R$ 7.158,41 

12 R$ 85.900,97 

03 RECEPCIONISTA 
POSTO

/MÊS 
2 

44h/ 

semana 

R$ 7.446,97 
12 R$ 89.363,69 

04 
AUXILIAR DE 

DOCUMENTAÇÃO 

POSTO

/MÊS 
4 

44h/ 

semana 

R$ 14.910,46 
12 R$ 178.925,53 

05 
AGENTE DE 

EVENTOS 

POSTO

/MÊS 
3 

44h/ 

semana 

R$ 30.087,95 
12 R$ 361.055,44 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

2.1. A contratada permanecerá obrigada as condições, termos e cláusulas do 

presente contrato por 12 (doze) meses. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor global do presente contrato é de xxxxxxxx, conforme somatório dos 

valores da sub-cláusula 1.1 do presente contrato.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. Por força do presente instrumento, a empresa contratada prestará no prazo 

de 12 (doze) meses, contados da assinatura, a prestação de fornecimento de mão 

de obra terceirizada, conforme objeto, previsto na cláusula primeira. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços, ora contratados, possui natureza de continuidade em razão que 

a empresa deve se submeter aos princípios da administração pública, bem como 

esclarecer aos seus empregados, que venham a prestar serviço junto à Câmara 

Municipal de Olinda/PE, da limitação ao direito de greve conforme serviços 

essências.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O serviço, ora contratado, é devidamente autorizado sobre a dotação 

orçamentária do Projeto/Atividade: 8008 – Apoio Administrativo das Ações da 

Câmara Municipal. Elemento de Despesa – 3.390.37.99 – Locação de Mão de Obra. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE 

7.1. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste ou revisão 

contratual, a fim de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, 

obedecido ao disposto na Lei nº 10.192/01 e artigo 65, II letra d, da Lei 

8.666/1993, sendo observado, inicialmente o prazo mínimo de 1 (um) ano, contado 

da apresentação da proposta ou da data do orçamento, no caso de novas 

repactuações, contadas o mesmo prazo da última repactuação, sem prejuízo de 

reequilíbrio da equação econômico-financeira, quando o reajuste torne 

insuficiente, conforme comprovação da empresa. 

 

7.2. Anualmente autoriza reajuste automático sobre INPC, salvo se a empresa, 

voluntariamente, renuncie o direito de reajuste naquele ano, sendo a renúncia 

interpretada restritamente no sentido que cabe a empresa a cada ano, 

voluntariamente, assim manifestar quando próximo da finalização, na hipótese de 

prorrogação contratual. 

 

7.3. Cabendo conforme o caso em concreto acumular o reajuste em sentido estrito 

com a repactuação, sendo nenhum dos casos prejudiciais ao reequilíbrio 

contratual. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado no último dia de cada mês, ou 10 (dez) dias 

antes ao pagamento da folha salarial dos empregados junto à Câmara Municipal de 

Olinda/PE, seguindo os prazos celetistas, mediante atesto de fiscal indicado 

pela contratada. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Nos cargos e preços fixados no objeto contratual é vedada subcontratação, 

por ausência de motivo justificável e pela continuidade do serviço contratado. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, com 

a devida fiscalização por preposto indicado pela contratante, inclusive 

no exercício, quando necessário de horas extra jornada, notificando 

qualquer descumprimento. 

 

10.2. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma 

da cláusula oitava, quando necessário, efetuar as retenções tributárias 
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devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no que 

couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 

5/2017. 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações das funções do objeto deste 

contrato, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade razoáveis para cumprimento dos haveres da legislação 

trabalhista, conforme vinculação ao edital e o termo de referência, 

sendo executado nos horários de funcionamento dos prédios da contratante 

e/ou necessidade desta administração pública, por suas expensas, por sua 

conta e risco, exonerando a administração pública de qualquer 

responsabilidade em relação aos funcionários da contratada. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Será indicado um preposto por parte da contratante que fiscalizará e 

atestará as condições e cumprimentos contratuais da realizados pelos 

funcionários da contratada. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO 

13.1. Fica obrigada a contatada a fornecer garantia que será homologada por 

esta administração pública. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1. Se sujeita a todas as penalidades do poder disciplinar contratual, 

conforme autorização legal do art. 7º e art. 9º da 10.520/2002, 

aplicando supletiva e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1995. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1. Se sujeita a todas as hipóteses de rescisão, independente do poder 

disciplinar contratual, conforme autorização legal da 10.520/2002, 

aplicando supletiva e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1995. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O presente instrumento será publicado de forma resumida no Diário 

Oficial da AMUPE, validando a sujeição do contratado aos termos deste 

instrumento contratual, bem como às condições tanto do termo de 

referência, como edital referente à fase de contratação, sendo todos 

indissociáveis, como único instrumento. 

 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 

Qualquer dúvida, desacerto jurídico referente a todas as condições do 

instrumento contratual, inclusive acessórias, previstas em todo termo de 

referência e todo edital, serão dirimidas do foro da Comarca de Olinda/PE, mesmo 

existindo outro mais privilegiado. 
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Olinda, XX de XXXX de 2021. 

 

 

__________________________________________________ 

SAULO HOLANDA RABELO DE OLIVEIRA 

Vereador-Presidente 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1 - _________________________ CPF/MF Nº _____________________ 

 

2 - _________________________ CPF/MF Nº _____________________ 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E INSTRUÇÕES À FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

DE PREÇOS 

 

1. DO MODELO DE PLANILHAS 

1.1. Para a formulação da proposta de preços e para o pagamento mensal da 

fatura deverão ser observados, além das demais condições estabelecidas 

neste Edital, o seguinte: 

 

a) A planilha é um modelo recomendado para elaboração da proposta de 
preços; 

b) A licitante poderá apresentar outra planilha desde que respeite os 
percentuais legais, valores de remuneração estabelecidos neste Edital 

e benefícios previstos em Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; 

c) Os valores provisionados a que se referem os Grupos “B”, “C”, “D”, 
“E” e “F” serão pagos quando da ocorrência do fato gerador da 

obrigação ou situação pela Contratada mediante fiscalização da 

Contratante; 

d) O percentual referente ao Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP) será variável de acordo com a 

atividade da empresa, que deverá comprovar através de documento 

comprobatório; 

e) O valor total da proposta deverá incluir todos os gastos previstos 
para o período de doze meses de execução do objeto deste Pregão; 

f) O preço proposto, portanto, deverá incluir todos os custos diretos e 
indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, tais como 

despesas de manutenção administrativa, taxa de administração, 

despesas com exames admissional e demissional de empregados, despesas 

de seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, 

previdenciária e da infortunística do trabalho e de responsabilidade 

civil por qualquer dano causado a terceiros, e dispêndios resultantes 

de impostos, taxas e demais exigências municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e 

completa dos serviços, bem como a margem de lucro, não cabendo, em 

nenhum caso, direito regressivo contra o Tribunal de Contas do Estado 

de Pernambuco; 

g) Os custos relativos aos empregados contratados (salários e 

adicionais, encargos, férias, 13º salário, fardamentos, diárias, 

vale-transporte, vale-alimentação, tributos) serão pagos pela 

contratada na medida da ocorrência do fato gerador da obrigação ou 

situação; 

h) Como dito antes, os pagamentos mensais não incluirão valores 

referentes a provisões de quaisquer espécies (por exemplo: férias, 

13º salário, licenças, indenizações, rescisões, entre outras), mas, 

apenas, os valores correspondentes aos gastos ocorridos no período. O 

pagamento relativo a cada provisão será realizado quando da 

ocorrência do fato ou da situação a que se refere a provisão; 

i) O valor adjudicado terá efeito para formalização de contrato e 

estimativa de gastos para o período contratual. Os valores a serem 

pagos durante a vigência do contrato serão os efetivamente realizados 

e comprovados. 
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2. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
FUNDAMENTO 

A1 INSS 
20,00% - 

Art. 22, Inciso I, da 

Lei nº 8.212/91. 

A2 SESC 
1,50% - 

Art. 3º, Lei n.º 

8.036/90. 

A3 SENAC 1,00% - Decreto n.º 2.318/86. 

A4 SEBRAE 

0,60% - 

Art. 8º, Lei n.º 

8.029/90 e Lei n.º 

8.154/90. 

A5 INCRA 
0,20% - 

Lei n.º 7.787/89 e DL 

n.º 1.146/70. 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
2,50% - 

Art. 3º, Inciso I, 

Decreto n.º 87.043/82. 

A7 FGTS 
8,00% - 

Art. 15, Lei nº 

8.030/90 e Art. 7º, 

III, CF. 

A8 Riscos Ambientais do 

Trabalho (RAT) x Fator 

Acidentário de Prevenção 

(FAP) 
3,00% 

3% (RAT) x 

1,000 

(FAP) = 3,000% 

RAT x FAP, em que: 

RAT – 3% (Anexo V do 

Decreto n.º3.048/1999) 

FAP – 1,000 (valor 

intermediário - §1º do 

art. 202-A do Decreto 

nº 3.048/1999) 

TOTAL GRUPO A 36,80%  

 

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
FUNDAMENTO 

B1 13º Salário 8,33% [(1/12)x100] = 

8,33% 
Art. 7º, VIII, CF/88. 

B2 Férias e abono de férias 12,10% (1/11+1/3/11)x

100 = 12,10% 
Art. 7º, XVII,CF/88. 

B3 Provisionamento do 

impacto das obrigações 

sociais sobre 13º 

salário, férias e abono 

de férias 

7,82% 

36,80% x 21,19 

% = 0,3680 x 

0,2119 = 

0,0780 = 7, 

80%* 

Inciso II do art. 22 

da Lei no 8.212, de 24 

de julho de 1991. 

onde 

*Foi considerado o 

percentual de 7,82 % 

para o RAT x FAP de 3% 

B4 Provisionamento de multa 

sobre o FGTS e 

Contribuição Social 

sobre o aviso prévio 

indenizado e trabalhado 

5,00% 

8% x 50% x 90% 

(1 + 5/56 + 

5/56 + 1/3 x 

5/56) = 4,35% 

 

Lei Complementar nº 

110, de 29 de junho de 

2001. 
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0,04 (1 + 0,09 

+ 0,09 + 0,03) 

= 0,04 x 1,21 

= 0,05 = 5% 

Subtotal I 33,25%   

B5 Auxílio Doença (1) 
1,39% 

{[(5/30)/12]x1

00} = 1,39% 

Art. 59 a 63 da Lei 

8.213, de 1991. 

B6 Licença Maternidade (2) 0,02%   

B7 Licença Paternidade (3) 

0,02% 

{[(5/30)/12]x0

,015}x 100 = 

0,021% 

Art. 7º, XIX, CF/88 e 

10, § 1º, da CLT. 

B8 Faltas Legais (4) 
0,28% 

{[(1/30)/12]x1

00} = 0,28% 
Art. 473 da CLT. 

 Acidente de Trabalho(5) 

0,33% 

{[(15/30)/12]*

0,08}x 100 = 

0,33% 

Art. 19 a 23 da Lei 

n.º 8.213/91. 

 Aviso Prévio Trabalhado 

(6) 
1,94% 

{[(7/30)/12]x1

00} = 1,94% 

Art. 7º, XXI, CF/88, 

477, 487 e ss, CLT. 

Subtotal II 3,99%  

TOTAL - GRUPO B 37,24%  

(1) Estimativa de 5 (cinco) dias de licença p/ano.  

(2) Estimativa de 2% (dois por cento) dos empregados usufruindo de 4 (quatro) 

meses de licença por ano.  

(3) Estimativa de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos empregados 

usufruindo 5 (cinco) dias da licença por ano.  

(4) Estimativa de 1 (uma) ausência por ano.  

(5) Estimativa de 1 (uma) licença de 15 (quinze) dias por ano para 8% (oito 

por cento) dos empregados.  

(6) Redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual relativo a contrato de 12 

(doze) meses. 

GRUPO C - INDENIZAÇÕES 
MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
FUNDAMENTO 

C1 
Aviso Prévio Indenizado 

(1) 

0,08% [(1/12)x100] = 

8,33% 

Art. 7º, XXI, CF/88, 

477, 487 e ss, CLT 

C2 
Indenização Adicional 

(2) 

0,08% [(1/12)x100] = 

8,33% 

Art. 9º da Lei 7.238, 

de 1984 

C3 

FGTS nas rescisões sem 

justa causa (3) 3,20% 

(1x0,40 x 0,08 

x 100) = 

3,200% 

Art. 18, §1° da Lei 

8.036, de 1990. 

C4 

Contribuição de 10% do 

FGTS nas rescisões sem 

justa causa (4) 
0,80% 

(1 x 0,10 x 

0,08 x 100) = 

0,800% 

 

Art. 1º da Lei 

Complementar 110, de 

2001. 

TOTAL - GRUPO C 4,16%  

(1) Estimativa de que 1% (um por cento) dos empregados serão substituídos 

durante um ano. 

(2) Estimativa de que 1% (um por cento) dos empregados serão demitidos em 

situação de recebimento de indenização adicional.  

(3) Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores demitidos. 

(4) Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores contratados. 
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GRUPO D–INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O 

GRUPO B 
MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO 

D1 Incidência Grupo A sobre 

Grupo B ("B5" a "B10") 
1,47% 0,3640 x 0,0399 = 1,47%  

TOTAL GRUPO D 1,47%  

 

GRUPO E – INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE 

O GRUPO C 
MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO 

E1 - Incidência Grupo A 

sobre as indenizações 

(GRUPO C) 

1,53% 0,3640 x 0,0416 = 1,53%  

TOTAL GRUPO E 1,53%  

¹ Estimativa de que 8% (oito por cento) dos empregados sofrem acidentes 

durante o ano, com ausência média de 30 dias durante o ano. O percentual do 

FGTS (8%) será aplicado somente sobre os 15 dias restantes do afastamento, 

porque os 15 primeiros dias já foram calculados no item B.05. 

 

 

3. PLANILHA MODELO 

 

PROC. ADM Nº 013/2021    

LICITAÇÃO Nº 001/2021    

      

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

A Data e hora de apresentação da proposta 

(dia/mês/ano) 

 

B Município/UF  

C Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado  

D Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio 

coletivo 

2021 

E Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio 

coletivo 

 

F Número de meses de execução contratual 12 

      

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 

características distintas) 

 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)  

3 Salário Normativo da Categoria Profissional  

4 Categoria Profissional (vinculada à execução 

contratual) 

 

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)  

6 Quantidade por posto de serviço  

      

I REMUNERAÇÃO BASE VALOR (R$) 
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A Remuneração Base - 

B Adicional de Periculosidade - 

TOTAL - 

      

MÓDULO I 

      

II ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes 

sobre o valor da remuneração) 

      

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

A1 - INSS 20,00% - 

A2 - SESC 1,50% - 

A3 - SENAC 1,00% - 

A4 - SEBRAE 0,60% - 

A5 - INCRA 0,20% - 

A6 - Salário Educação 2,50% - 

A7 - FGTS 8,00% - 

A8 - Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator 

Acidentário de Prevenção [FAP (3%)] 

3,0000% - 

TOTAL DO GRUPO A 36,80% - 

      

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

B1 - 13° Salário[(1/12)*100] 8,33% - 

B2 - Férias e abono de férias 12,10% - 

B3 - Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, 

férias e abono de férias 

7,82% - 

B4 - Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o 

aviso previo indenizado e trabalhado 

5,00% - 

Subtotal I 33,25% - 

B5 - Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)] 1,39% - 

B6 - Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100] 0,03% - 

B7 - Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100] 0,02% - 

B8 - Faltas legais [((1/30)/12)*100] 0,28% - 

B9 - Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100] 0,33% - 

B10 - Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100] 1,94% - 

Subtotal II 3,99% - 

TOTAL DO GRUPO B 37,25% - 

      

GRUPO C - INDENIZAÇÕES PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

C1 - Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100] 0,08% - 

C2 - Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100] 0,08% - 

C3 - FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 

x 100)] 

3,20% - 

C4 - FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1x 0,80% - 
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0,10 x 0,08 x 100)] 

TOTAL DO GRUPO C 4,16% - 

      

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

D1 - Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10") 1,47% - 

TOTAL DO GRUPO D 1,47% - 

      

GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

E1 - Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,53% - 

TOTAL DO GRUPO E 1,53% - 

      

TOTAL DOS ENCARGOS 

SOCIAIS 

  PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

   81,21% - 

      

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES - 

      

MÓDULO II 

      

III INSUMOS 

      

GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES VALOR 

(R$) 

F1 - Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT) - 

F2 - Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário 

ficar maior que o valor do VT) 

- 

F3 - Fardamento (Zerado quando a função não exigir) - 

F7 - Curso (Zerado quando a função não exigir) - 

F8 - Exame Médico (Zerado quando a função não exigir) - 

F10 - Assistência Social (Zerado quando a função não exigir) - 

F11 - Cesta básica (Zerado quando a função não exigir) - 

F12 - Equipamento de proteção individual (Zerado quando a função 

não exigir) 

- 

TOTAL DO GRUPO F - 

      

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +GRUPO F - 

      

IV DEMAIS COMPONENTES SOBRE 

MÃO DE OBRA 

 PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

G1 Despesas Administrativas / Operacionais 10,00% - 

G2 Lucro 10,00% - 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE 

MÃO DE OBRA 

  - 

      

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES - 



 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA 

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro - 

Olinda/PE – 3439-1966 

 

EDITAL IMPRESSÃO 
80 de 91 

 

___________ 

Visto  

Procuradoria/CMO 

 

 

      

V TRIBUTOS 

SOBRE MÃO DE 

OBRA 

 PERCENTUAL VALOR 

(R$) 

H1 ISS 5,00% - 

H2 PIS 1,65% - 

H3 COFINS 7,60% - 

TOTAL DOS TRIBUTOS 

SOBRE MÃO DE OBRA 

   14,25% - 

      

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO - 

      

VALOR MENSAL PARA XPOSTOS DE TRABALHO - 

      

VALOR ANUAL PARA XPOSTOS DE TRABALHO - 

 

4. DOWNLOAD DE MODELO DE PLANILHAS 

4.1. Endereço para download do Modelo de planilhas de formação de preços em 

formato .XLS (arquivo disponibilizado no endereço eletrônico: 

https://olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes/licitacoes-andamento - 

Na coluna de Anexos; 

  

https://olinda.pe.leg.br/transparencia/licitacoes/licitacoes-andamento
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ANEXO VIII 

 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

 

1. DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

1.1. Para a construção do orçamento estimativo foram utilizadas as seguintes 

fontes: 

 

1.1.1. Para os postos de Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial,  

Recepcionista, e Auxiliar de Documentação: 

 

1.1.1.1. Convenção Coletiva de Trabalho- SEAC x STEALMOAIC, celebrado 
entre o SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE ASSEIO E CONS.,LIMP. URB.,LOC. 

DE MAO DE OBRA, ADM. DE IMOV., COND. DE EDIF.,RESID. e COM. DO EST. DE 

PERNAMBUCO, CNPJ n. 04.072.540/0001-31, E SIND EMP DE ASSEIO E 

CONSERVACAO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ n. 24.163.511/0001-92. 

 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE000021/2021 

DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/01/2021 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070225/2020 

NÚMERO DO PROCESSO: 13623.100072/2021-11 

DATA DO PROTOCOLO: 12/01/2021 

 

1.1.2. Para o posto de Agente de Eventos, considerando a complexidade das 

atividades a serem exercidas e o perfil profissional almejado, o 

CONTRATANTE decidiu fixar o salário a ser pago aos profissionais que 

irão prestar esse serviço, no patamar atualmente praticado, buscando, 

dessa forma, proporcionar condições para a realização do serviços com 

eficiência e eficácia: 

 

1.1.2.1. Pesquisa em site especializado em registro de salários que 

utiliza como base os salários de acordos, convenções coletivas e 

dissídios coletivos negociados por sindicatos e registrados no 

MTE, disponível em 

https://www.salario.com.br/profissao/organizador-de-evento-cbo-

354820 (consultado em 19/02/2021). 

 

 

1.2. Para o cálculo foi utilizado o valor de R$ 3,75 (três reais e setenta e 

cinco centavos) para o vale transporte, que corresponde ao valor da tarifa e uma 

passagem do Anel A, praticada pelo Consórcio Grande Recife de Transportes. 

 

  

https://www.salario.com.br/profissao/organizador-de-evento-cbo-354820
https://www.salario.com.br/profissao/organizador-de-evento-cbo-354820


013/2021

001/2021

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

I VALOR (R$)

A 1.122,20            
B -                      

1.122,20            

II

PERCENTUAL VALOR (R$)

A1 - 20,00% 224,44               
A2 - 1,50% 16,83                  
A3 - 1,00% 11,22                  
A4 - 0,60% 6,73                    
A5 - 0,20% 2,24                    
A6 - 2,50% 28,06                  
A7 - 8,00% 89,78                  
A8 - 3,0000% 33,67                  

36,80% 412,97               

PERCENTUAL VALOR (R$)
B1 - 8,33% 93,52                  
B2 - 12,10% 135,79               
B3 - 7,82% 87,76                  
B4 - 5,00% 56,11                  

33,25% 373,17               
B5 - 1,39% 15,59                  
B6 - 0,03% 0,31                    
B7 - 0,02% 0,23                    
B8 - 0,28% 3,12                    
B9 - 0,33% 3,74                    

B10 - 1,94% 21,82                  
3,99% 44,81                  

37,25% 417,98               

PERCENTUAL VALOR (R$)
 C1 - 0,08% 0,90                    
C2 - 0,08% 0,90                    
 C3 - 3,20% 35,91                  
 C4 - 0,80% 8,98                    

4,16% 46,68                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
 D1 - 1,47% 16,49                  

1,47% 16,49                  
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INCRA

Faltas legais [((1/30)/12)*100]

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -           

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100]

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO C - INDENIZAÇÕES

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B

TOTAL DO GRUPO C

FGTS

Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator Acidentário de Prevenção [FAP (3%)]

13° Salário  [(1/12)*100]
Férias e abono de férias
Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, férias e abono de férias
Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o aviso previo indenizado e trabalhado

Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100]

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

INSS
SESC
SENAC 
SEBRAE

TOTAL

MÓDULO I

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

PROC. ADM Nº

LICITAÇÃO Nº

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

TOTAL DO GRUPO A

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

AUXILIAR DE LIMPEZA

6

Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)]

Salário Educação

Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100]

Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10")

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

01/jan

Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100]

Adicional de Periculosidade 

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) 

Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100]
Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100]

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 

FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 x 100)]
FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1 x 0,10 x 0,08 x 100)]

REMUNERAÇÃO BASE

Remuneração Base

Quantidade por posto de serviço

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Subtotal I

Subtotal II

01/01/2021 A 31/12/2021

12

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5143-20

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.122,19

SERVIÇOS GERAIS

Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo

Número de meses de execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

 AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Data e hora de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF PE

PE000021/2021

2021

Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado

Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio coletivo

                 .                 



PERCENTUAL VALOR (R$)
 E1 - 1,53% 17,18                  

1,53% 17,18                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
81,21% 911,30               

2.033,50            

III

VALOR (R$)
F1 - 168,30               
F2 - 97,67                  
F3 - 63,50                  
F7 - -                      
F8 - -                      

F10 - 62,40                  
F11 - 103,93               
F12 - 7,61                    

503,40               

2.536,90            

IV  DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
G1 10,00% 253,69               
G2 10,00% 253,69               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 507,38               

3.044,28            

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
H1 5,00% 177,51               
H2 1,65% 58,58                  
H3 7,60% 269,81               

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 505,90               

3.550,18            

21.301,08         

255.613,01       
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -           

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

Despesas Administrativas / Operacionais
Lucro

Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT)

INSUMOS

GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO F

Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário ficar maior que o valor do VT)
Fardamento (Zerado quando a função não exigir)

VALOR MENSAL PARA 6  POSTOS DE TRABALHO

VALOR ANUAL PARA 6  POSTOS DE TRABALHO

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES

PIS
ISS

COFINS

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DO GRUPO F

MÓDULO II

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES

Equipamento de proteção individual (Zerado quando a função não exigir)

Assistência Social (Zerado quando a função não exigir)
Cesta básica (Zerado quando a função não exigir)

Curso (Zerado quando a função não exigir)
Exame Médico (Zerado quando a função não exigir)

Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado
GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO

                 .                 



013/2021

001/2021

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

I VALOR (R$)

A 1.122,20            
B -                      

1.122,20            

II

PERCENTUAL VALOR (R$)

A1 - 20,00% 224,44               
A2 - 1,50% 16,83                  
A3 - 1,00% 11,22                  
A4 - 0,60% 6,73                    
A5 - 0,20% 2,24                    
A6 - 2,50% 28,06                  
A7 - 8,00% 89,78                  
A8 - 3,0000% 33,67                  

36,80% 412,97               

PERCENTUAL VALOR (R$)
B1 - 8,33% 93,52                  
B2 - 12,10% 135,79               
B3 - 7,82% 87,76                  
B4 - 5,00% 56,11                  

33,25% 373,17               
B5 - 1,39% 15,59                  
B6 - 0,03% 0,31                    
B7 - 0,02% 0,23                    
B8 - 0,28% 3,12                    
B9 - 0,33% 3,74                    

B10 - 1,94% 21,82                  
3,99% 44,81                  

37,25% 417,98               

PERCENTUAL VALOR (R$)
 C1 - 0,08% 0,90                    
C2 - 0,08% 0,90                    
 C3 - 3,20% 35,91                  
 C4 - 0,80% 8,98                    

4,16% 46,68                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
 D1 - 1,47% 16,49                  

1,47% 16,49                  
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -                             

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PROC. ADM Nº

LICITAÇÃO Nº

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Data e hora de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo 01/01/2021 A 31/12/2021

Número de meses de execução contratual 12

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) MANUTENÇÃO

Município/UF PE

Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado PE000021/2021

Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio coletivo 2021

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/jan

Quantidade por posto de serviço 2

REMUNERAÇÃO BASE

Remuneração Base

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5143-10

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.122,20

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) AUX. MANUT. PREDIAL

Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MÓDULO I

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS
SESC
SENAC 
SEBRAE
INCRA
Salário Educação
FGTS

Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator Acidentário de Prevenção [FAP (3%)]
TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13° Salário  [(1/12)*100]
Férias e abono de férias
Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, férias e abono de férias

Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100]
Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100]

Subtotal II
TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - INDENIZAÇÕES

Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100]
Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100]
FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 x 100)]
FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1 x 0,10 x 0,08 x 100)]

Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o aviso previo indenizado e trabalhado
Subtotal I

Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)]
Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100]
Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100]
Faltas legais [((1/30)/12)*100]

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B
Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10")

TOTAL DO GRUPO D



PERCENTUAL VALOR (R$)
 E1 - 1,53% 17,18                  

1,53% 17,18                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
81,21% 911,30               

2.033,50            

III

VALOR (R$)
F1 - 168,30               
F2 - 97,67                  
F3 - 73,33                  
F7 - -                      
F8 - -                      

F10 - 62,40                  
F11 - 103,93               
F12 - 18,51                  

524,14               

2.557,64            

IV  DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
G1 10,00% 255,76               
G2 10,00% 255,76               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 511,53               

3.069,17            

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
H1 5,00% 178,96               
H2 1,65% 59,06                  
H3 7,60% 272,02               

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 510,04               

3.579,21            

7.158,41            

85.900,97         
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -                              

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES

Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT)
Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário ficar maior que o valor do VT)
Fardamento (Zerado quando a função não exigir)

GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DO GRUPO E

Curso (Zerado quando a função não exigir)
Exame Médico (Zerado quando a função não exigir)
Assistência Social (Zerado quando a função não exigir)
Cesta básica (Zerado quando a função não exigir)
Equipamento de proteção individual / Ferramentas (Zerado quando a função não exigir)

TOTAL DO GRUPO F

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES

MÓDULO II

INSUMOS

COFINS

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO

VALOR MENSAL PARA 2  POSTOS DE TRABALHO

VALOR ANUAL PARA 2  POSTOS DE TRABALHO

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO F

Despesas Administrativas / Operacionais
Lucro

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES

ISS
PIS



013/2021

001/2021

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

I VALOR (R$)

A 1.203,71            
B -                      

1.203,71            

II

PERCENTUAL VALOR (R$)

A1 - 20,00% 240,74               
A2 - 1,50% 18,06                  
A3 - 1,00% 12,04                  
A4 - 0,60% 7,22                    
A5 - 0,20% 2,41                    
A6 - 2,50% 30,09                  
A7 - 8,00% 96,30                  
A8 - 3,0000% 36,11                  

36,80% 442,97               

PERCENTUAL VALOR (R$)
B1 - 8,33% 100,31               
B2 - 12,10% 145,65               
B3 - 7,82% 94,13                  
B4 - 5,00% 60,19                  

33,25% 400,27               
B5 - 1,39% 16,72                  
B6 - 0,03% 0,33                    
B7 - 0,02% 0,25                    
B8 - 0,28% 3,34                    
B9 - 0,33% 4,01                    

B10 - 1,94% 23,41                  
3,99% 48,06                  

37,25% 448,34               

PERCENTUAL VALOR (R$)
 C1 - 0,08% 0,96                    
C2 - 0,08% 0,96                    
 C3 - 3,20% 38,52                  
 C4 - 0,80% 9,63                    

4,16% 50,07                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
 D1 - 1,47% 17,69                  

1,47% 17,69                  
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -                               

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

GRUPO C - INDENIZAÇÕES

Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100]
Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100]
FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 x 100)]
FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1 x 0,10 x 0,08 x 100)]

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B
Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10")

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13° Salário  [(1/12)*100]
Férias e abono de férias
Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, férias e abono de férias
Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o aviso previo indenizado e trabalhado

Subtotal I

Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)]
Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100]
Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100]
Faltas legais [((1/30)/12)*100]
Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100]
Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100]

Subtotal II
TOTAL DO GRUPO B

REMUNERAÇÃO BASE

Remuneração Base
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MÓDULO I

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS
SESC
SENAC 
SEBRAE
INCRA
Salário Educação
FGTS

Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator Acidentário de Prevenção [FAP (3%)]
TOTAL DO GRUPO A

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 4221-05

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.203,71

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) RECEPCIONISTA

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/jan

Quantidade por posto de serviço 2

Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio coletivo 2021

Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo 01/01/2021 A 31/12/2021

Número de meses de execução contratual 12

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) RECEPÇÃO

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PROC. ADM Nº

LICITAÇÃO Nº

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Data e hora de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF PE

Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado PE000021/2021

RECEPCIONISTA



PERCENTUAL VALOR (R$)
 E1 - 1,53% 18,43                  

1,53% 18,43                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
81,21% 977,49               

2.181,20            

III

VALOR (R$)
F1 - 168,30               
F2 - 92,78                  
F3 - 52,13                  
F7 - -                      
F8 - -                      

F10 - 62,40                  
F11 - 103,93               
F12 - -                      

479,54               

2.660,74            

IV  DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
G1 10,00% 266,07               
G2 10,00% 266,07               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 532,15               

3.192,89            

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
H1 5,00% 186,17               
H2 1,65% 61,44                  
H3 7,60% 282,99               

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 530,60               

3.723,49            

7.446,97            

89.363,69         
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CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua Quinze de Novembro, 93, Varadouro -                                

Olinda/PE – 3439-1966

___________

Visto 

Procuradoria/CMO

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO F

Despesas Administrativas / Operacionais
Lucro

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES

ISS
PIS
COFINS

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO

VALOR MENSAL PARA 2  POSTOS DE TRABALHO

VALOR ANUAL PARA 2  POSTOS DE TRABALHO

GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES

Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT)
Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário ficar maior que o valor do VT)
Fardamento (Zerado quando a função não exigir)
Curso (Zerado quando a função não exigir)
Exame Médico (Zerado quando a função não exigir)
Assistência Social (Zerado quando a função não exigir)
Cesta básica (Zerado quando a função não exigir)
Equipamento de proteção individual (Zerado quando a função não exigir)

TOTAL DO GRUPO F

GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES

MÓDULO II

INSUMOS



013/2021

001/2021

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

I VALOR (R$)

A 1.198,67            
B -                      

1.198,67            

II

PERCENTUAL VALOR (R$)

A1 - 20,00% 239,73               
A2 - 1,50% 17,98                  
A3 - 1,00% 11,99                  
A4 - 0,60% 7,19                    
A5 - 0,20% 2,40                    
A6 - 2,50% 29,97                  
A7 - 8,00% 95,89                  
A8 - 3,0000% 35,96                  

36,80% 441,11               

PERCENTUAL VALOR (R$)
B1 - 8,33% 99,89                  
B2 - 12,10% 145,04               
B3 - 7,82% 93,74                  
B4 - 5,00% 59,93                  

33,25% 398,60               
B5 - 1,39% 16,65                  
B6 - 0,03% 0,33                    
B7 - 0,02% 0,25                    
B8 - 0,28% 3,33                    
B9 - 0,33% 4,00                    

B10 - 1,94% 23,31                  
3,99% 47,86                  

37,25% 446,46               

PERCENTUAL VALOR (R$)
 C1 - 0,08% 0,96                    
C2 - 0,08% 0,96                    
 C3 - 3,20% 38,36                  
 C4 - 0,80% 9,59                    

4,16% 49,86                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
 D1 - 1,47% 17,61                  

1,47% 17,61                  
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PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PROC. ADM Nº

LICITAÇÃO Nº

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Data e hora de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo 01/01/2021 A 31/12/2021

Número de meses de execução contratual 12

AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) MANUTENÇÃO

Município/UF PE

Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado PE000021/2021

Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio coletivo 2021

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/jan

Quantidade por posto de serviço 4

REMUNERAÇÃO BASE

Remuneração Base

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 4151-05

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.198,67

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) AUX. ARQUIVO

Adicional de Insalubridade 

TOTAL

MÓDULO I

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS
SESC
SENAC 
SEBRAE
INCRA
Salário Educação
FGTS

Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator Acidentário de Prevenção [FAP (3%)]
TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13° Salário  [(1/12)*100]
Férias e abono de férias
Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, férias e abono de férias

Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100]
Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100]

Subtotal II
TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - INDENIZAÇÕES

Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100]
Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100]
FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 x 100)]
FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1 x 0,10 x 0,08 x 100)]

Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o aviso previo indenizado e trabalhado
Subtotal I

Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)]
Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100]
Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100]
Faltas legais [((1/30)/12)*100]

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B
Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10")

TOTAL DO GRUPO D



PERCENTUAL VALOR (R$)
 E1 - 1,53% 18,35                  

1,53% 18,35                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
81,21% 973,40               

2.172,07            

III

VALOR (R$)
F1 - 168,30               
F2 - 93,08                  
F3 - 56,83                  
F7 - -                      
F8 - -                      

F10 - 62,40                  
F11 - 103,93               
F12 - 7,08                    

491,62               

2.663,69            

IV  DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
G1 10,00% 266,37               
G2 10,00% 266,37               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 532,74               

3.196,43            

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
H1 5,00% 186,38               
H2 1,65% 61,51                  
H3 7,60% 283,30               

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 531,19               

3.727,62            

14.910,46         

178.925,53       
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GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES

Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT)
Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário ficar maior que o valor do VT)
Fardamento (Zerado quando a função não exigir)

GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DO GRUPO E

Curso (Zerado quando a função não exigir)
Exame Médico (Zerado quando a função não exigir)
Assistência Social (Zerado quando a função não exigir)
Cesta básica (Zerado quando a função não exigir)
Equipamento de proteção individual / Ferramentas (Zerado quando a função não exigir)

TOTAL DO GRUPO F

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES

MÓDULO II

INSUMOS

COFINS

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO

VALOR MENSAL PARA 4  POSTOS DE TRABALHO

VALOR ANUAL PARA 4  POSTOS DE TRABALHO

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO F

Despesas Administrativas / Operacionais
Lucro

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES

ISS
PIS



013/2021

001/2021

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

I VALOR (R$)

A 3.745,72            
B -                      

3.745,72            

II

PERCENTUAL VALOR (R$)

A1 - 20,00% 749,14               
A2 - 1,50% 56,19                  
A3 - 1,00% 37,46                  
A4 - 0,60% 22,47                  
A5 - 0,20% 7,49                    
A6 - 2,50% 93,64                  
A7 - 8,00% 299,66               
A8 - 3,0000% 112,37               

36,80% 1.378,42            

PERCENTUAL VALOR (R$)
B1 - 8,33% 312,14               
B2 - 12,10% 453,23               
B3 - 7,82% 292,92               
B4 - 5,00% 187,29               

33,25% 1.245,58            
B5 - 1,39% 52,02                  
B6 - 0,03% 1,04                    
B7 - 0,02% 0,78                    
B8 - 0,28% 10,40                  
B9 - 0,33% 12,49                  

B10 - 1,94% 72,83                  
3,99% 149,57               

37,25% 1.395,15            

PERCENTUAL VALOR (R$)
 C1 - 0,08% 3,00                    
C2 - 0,08% 3,00                    
 C3 - 3,20% 119,86               
 C4 - 0,80% 29,97                  

4,16% 155,82               

PERCENTUAL VALOR (R$)
 D1 - 1,47% 55,04                  

1,47% 55,04                  
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LICITAÇÃO Nº

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

Data e hora de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Vigência do Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo -

Número de meses de execução contratual 12

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) -

Município/UF PE

Acordo, Convenção ou Dissídio coletivo adotado -

Ano de Celebração do Acordo/ Convenção/Dissídio coletivo -

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/jan

Quantidade por posto de serviço 3

REMUNERAÇÃO BASE

Remuneração Base

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 3548-20

Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 3.745,72

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) AGENTE DE EVENTOS

Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MÓDULO I

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS
SESC
SENAC 
SEBRAE
INCRA
Salário Educação
FGTS

Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) x Fator Acidentário de Prevenção [FAP (3%)]
TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13° Salário  [(1/12)*100]
Férias e abono de férias
Impacto das obrigações sociais sobre 13º salário, férias e abono de férias

Acidente de Trabalho [(((15/30)/12)*0,08)*100]
Aviso Prévio Trabalhado [(((7/30/12)))*100]

Subtotal II
TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - INDENIZAÇÕES

Aviso Prévio indenizado [(1%*(1/12))*100]
Indenização Adicional [(1%*(1/12))*100]
FGTS nas rescisões sem justa causa [(1x0,40 x 0,08 x 100)]
FGTS nas rescisões sem justa causa (LC 110/01) [(1 x 0,10 x 0,08 x 100)]

Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o aviso previo indenizado e trabalhado
Subtotal I

Auxílio Doença [(((5/30)/12)x100)]
Licença Maternidade [(((5/30)/12)*0,02)*100]
Licença Paternidade [(((5/30)/12)*0,015)*100]
Faltas legais [((1/30)/12)*100]

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B
Incidência Grupo A sobre Grupo B ("B5" a "B10")

TOTAL DO GRUPO D
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AGENTE DE EVENTOS



PERCENTUAL VALOR (R$)
 E1 - 1,53% 57,34                  

1,53% 57,34                  

PERCENTUAL VALOR (R$)
81,21% 3.041,78            

6.787,50            

III

VALOR (R$)
F1 - 168,30               
F2 - -                      
F3 - 44,65                  
F7 - -                      
F8 - -                      

F10 - 62,40                  
F11 - 103,93               
F12 - -                      

379,28               

7.166,78            

IV  DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
G1 10,00% 716,68               
G2 10,00% 716,68               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 1.433,36            

8.600,14            

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL VALOR (R$)
H1 5,00% 501,47               
H2 1,65% 165,48               
H3 7,60% 762,23               

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 1.429,18            

10.029,32         

30.087,95         

361.055,44       
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MÓDULO II

INSUMOS

GRUPO F - BENEFÍCIOS E UNIFORMES

Vale-Alimentação (22 dias vezes o valor do VA em CCT)
Vale-Transporte (Zerado quando o desconto de 6% no salário ficar maior que o valor do VT)
Fardamento (Zerado quando a função não exigir)

GRUPO E- INCIDÊNCIA DO GRUPO A O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Incidência Grupo A sobre o Aviso Prévio Indenizado

TOTAL DO GRUPO E

COFINS

VALOR MENSAL PARA UM POSTO DE TRABALHO

VALOR MENSAL PARA 3  POSTOS DE TRABALHO

VALOR ANUAL PARA 3  POSTOS DE TRABALHO

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO F

Despesas Administrativas / Operacionais
Lucro

VALOR MENSAL DO MÓDULO I +  GRUPO E + DEMAIS COMPONENTES

ISS
PIS

Curso (Zerado quando a função não exigir)
Exame Médico (Zerado quando a função não exigir)
Assistência Social (Zerado quando a função não exigir)
Cesta básica (Zerado quando a função não exigir)
Equipamento de proteção individual (Zerado quando a função não exigir)

TOTAL DO GRUPO F

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR MENSAL UNITÀRIO DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES


