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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

 Comissão Permanente de Licitações – CPL

PROC. Nº 01.00276-000/2017

FOLHA: _____________

Ass.: _________________

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2017

PROCESSO Nº 01.00276-000/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de direito publico inscrito no CNPJ nº
04.107.678/0001-29, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, através do Pregoeiro
designado pelo Ato de n.º 031/CMPV-2017, publicada no D.O.M. Nº 5.422 em de 29 de Março de
2017, folhas 26, torna público para o conhecimento de todos os interessados, que fará realizar lici-
tação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRONICO Nº 001/CPL/CMPV-2017  ,   do tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis
nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Resolução
da Mesa Diretora nº. 565 de 25/02/2013 e Resolução 002/2017 de 26/01/2016, e demais legisla-
ções complementares, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e, em
conformidade com a autorização contida no Processo. com:

OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização
e conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habilitada, bem como forneci-
mento dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades
do Legislativo Municipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses, conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo IV (Modelo Proposta) do Edital – Especifi-
cações Técnicas, observadas as demais prescrições contidas no Anexo I do Edital – Termo de
Referência, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da elabora-
ção de suas propostas.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 11 de Dezembro de 2017. 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 22 de Dezembro de 2017 às 10:00 ho-
ras.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:10 horas. 
FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:20 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:30 horas.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.licitanet.com.br

LOCAL:  O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado,
através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF). Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data
posterior, mediante comunicação do Pregoeiro (a) aos licitantes;

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório  e  seus anexos poderão  ser  retirados,  até  a  hora
marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado (licitanet.com.br).

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3217-8058 
E - mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br
Endereço: Camara Municipal de Porto Velho - CMPV.
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Rua: Belém, nº 139 – Bairro Meu Pedacinho de Chão.
CEP: 76.820-734 – Porto Velho – RO
site: www.portovelho.ro.leg.br  – Link “Licitações”.

Porto Velho, 06 de dezembro de 2017.

                                JOSÉ CELZIMÁRIO GOMES NAPOLIÃO
                                                     Pregoeiro

http://www.portovelho.ro.leg.br/
http://www.licitanet.com.br/
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PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2017
                                     PROCESSO Nº 01.00276-000/2017

Regido pela Lei nº. 10.520/2002 Resolução da Mesa Diretora nº. 565 de 25/02/2013,
Resolução  da  Mesa  Diretora  nº  002/de  26/01/2017,  subsidiariamente,  pela  Lei  nº.
8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006.

Objeto

O presente pregão presencial tem por objeto a Contratação de empresa
especializada  na  prestação  de  serviços  de  limpeza,  higienização  e
conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habilitada,
bem  como  fornecimento  dos  materiais  necessários  à  execução  dos
serviços, para atender as necessidades do Legislativo Municipal de Porto
Velho  –  RO  por  12  (doze)  meses,  observadas  as  disposições  deste
instrumento  e  seus  anexos,  notadamente  o Anexo  I  (Termo  de
Referência deste edital), parte integrante deste edital, independente de
transcrição, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Porto
Velho.

PREGÃO ELETRONICO

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 11 de Dezembro de 2017. 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:  A Partir  do dia 22 de Dezembro de 2017 às
10:00 horas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:10 horas. 
FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:20 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Dezembro de  2017, às 10:30
horas.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

Local:

O  Pregão  Eletrônico  será  realizado  por  meio  do  endereço  eletrônico
acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão pública será
transferida  para  uma  data  posterior,  mediante  comunicação  do
Pregoeiro (a) aos licitantes;

Pregoeiro  e
Equipe  de
Apoio 

Pregoeiro:             JOSÉ CELZIMÁRIO GOMES NAPOLIÃO

Equipe de Apoio:   NELSON PUPP JUNIOR
                              RAFAEL RIBEIRO DA FROTA
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 031/CMPV-2017, D.O.M. Nº 5.422 de

29 de Março de 2017, folhas 26.

http://www.licitanet.com.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2017
                                       PROCESSO Nº 01.00276-000/2017

1.1 – A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Pessoa jurídica de direito publico ins-
crito no CNPJ  nº 04.107.678/0001-29, por intermédio da Comissão Permanente de Licita-
ções,  através  do  Pregoeiro  designado  pelo Ato  de  n.º  031/CMPV-2017,  publicada  no
D.O.M. Nº 5.422 em de 29 de Março de 2017, folhas 26, torna público para o conheci-
mento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRONICO Nº 001/CPL/CMPV-2017  ,   do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, con-
forme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis nº 10.520/2002
e nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Resolução da Mesa
Diretora nº. 565 de 25/02/2013 e Resolução 002/2017 de 26/01/2016, e demais legisla-
ções complementares, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus ane-
xos e, em conformidade com a autorização contida no Processo. com:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 11 de Dezembro de 2017. 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 22 de Dezembro de 2017 às
10:00 horas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:10 horas.
FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:20 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:30
horas.
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

1.1.1 - LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima
mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF). Não havendo expediente, ou ocorrendo
qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a  abertura  do  certame  na  data  marcada,  a
sessão  pública  será  transferida  para  uma  data  posterior,  mediante  comunicação  do
Pregoeiro (a) aos licitantes;

1.1.2 – O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram, encontram-se
disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores
informações  e  esclarecimentos  a  respeito  do  certame  poderão  ser  prestados  pelo
Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio,  e o pedido devem ser direcionados a Comissão
Permanente de Licitações, da Camara Municipal de Porto Velho - CMPV -RO, sito à: Belém,
nº 139 – Bairro Meu Pedacinho de Chão, CEP 76.820-734, Porto Velho – RO, em dias úteis
nos horários de 08h00min as 14h00min (Horário de Rondônia), telefone: (69) 3217-8058
site: www.portovelho.ro.leg.br ou pelo e-mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br

1.1.3. A Camara Municipal de Porto Velho – Rondônia, Requisitante atua como gerencia-
dor do PREGÃO ELETRÔNICO; 

1.1.4 Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO,
na forma Eletrônica,  seja cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim,
não se isentará do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à
omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer
de seus itens;
 
1.1.3 A sessão inaugural de abertura deste PREGÃO ELETRÔNICO iniciar-se-á com o cre-
denciamento e habilitação dos interessados no site LICITANET, conforme abaixo: 

1. PREÂMBULO

mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
http://www.portovelho.ro.leg.br/
http://www.licitanet.com.br/
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1.1.3.1 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data
posterior, mediante comunicação do Pregoeiro aos licitantes; 

1.1.3.2 Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de
Brasília-DF. 

1.2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO: 

1.2.1 Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administra-
tivo Nº. 01.00276-000/2017, e destina-se a garantir a observância do princípio consti-
tucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Públi-
ca e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da lega-
lidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade ad-
ministrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que
lhe são correlatos. 

1.3 DA ESCOLHA DA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO: 

1.3.1 A Camara Municipal de Porto Velho–RO para definir sua plataforma de suporte aos
pregões eletrônico efetuou Estudo Técnico para a escolha da Plataforma mais vantajoso
para esta Casa, onde foi elaborado envolvendo as diversas áreas de soluções, negócios e
tecnologia, dentro do que preceitua a Decisão 390/2014 do TCE-RO e da legislação vigen-
te. Vale destacar que estabelecemos critérios técnicos de economicidade, transparência,
modicidade das taxas cobradas, segurança, agilidade e eficiência, e após tabulados todos
esses dados objetivos, avaliamos a legalidade da melhor escolha. 

1.3.2 Assim, uma das formas de manter a eficiência e a continuidade do serviço de dispo-
nibilização de plataforma de pregão eletrônico, através do estudo realizado, é a manuten-
ção da plataforma já existente, que atende integralmente a finalidade e ao interesse pú-
blico, bem como respeita a Decisão 390/2014 do TCE-RO.

1.3.3 Portanto, à luz dos princípios administrativos da competência, moralidade e eficiên-
cia, não poderia haver melhor escolha senão a LICITANET – Licitações On-Line, como
plataforma eletrônica para operacionalização dos pregões eletrônicos desta Casa De Leis,
sendo a mais acertada, conforme Processo nº 01 00500-000 2017. 
 

2.1  –  O  presente  Pregão  Eletrônico  tem  por  objeto  a  Contratação  de  empresa
especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação,
com emprego de mão de obra qualificada e habilitada, bem como fornecimento
dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades
do Legislativo Municipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses, observadas as
disposições  deste  instrumento  e  seus  anexos,  notadamente  o Anexo  I  (Termo  de
Referência deste edital),  parte integrante deste edital,  independente de transcrição,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Porto Velho.

3. INPUGNAÇAO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer
cidadão e licitante poderá  IMPUGNAR o instrumento convocatório deste  PREGÃO Ele-

2. DO OBJETO
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trônico, devendo o licitante mencionar o número do pregão, o ano e o número do
processo licitatório, manifestando-se através do e-mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br

3.1.1.  Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o
caso, auxiliar-se pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referencia/Projeto
Básico e ainda pela Assessoria Jurídica da Procuradoria da Camara Municipal de Porto Ve-
lho - RO. 

3.1.2.  Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação
da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇOES ADCIONAIS

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital
e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das
propostas,  referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,  até 03
(três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública  do
PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se através do e-mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br,
devendo  o  licitante  mencionar  o  número  do  Pregão,  o  ano  e  o  número  do  processo
licitatório.

4.2.  As respostas às dúvidas formuladas,  bem como as informações que se tornarem
necessárias  durante  o  período  de  elaboração  das  propostas,  ou  qualquer  modificação
introduzida  no edital  no mesmo período,  serão  encaminhadas em forma de  aviso de
errata,  adendos  modificadores  ou  notas  de  esclarecimentos,  às  licitantes  que
tenham adquirido o Edital. 

4.2.1. ADENDO MODIFICADOR  é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso,
publicado Adendo Modificador, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.
 
4.2.2. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, conten-
do informações que não causem alteração na formulação das propostas; 

4.2.3. ERRATA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo implicar ou
não na formulação das propostas, podendo ou não reabrir o prazo inicialmente estabeleci-
do. 

4.2.4. AVISO DE REABERTURA é o documento emitido pela Administração Pública, po-
dendo ou não reabrir o prazo inicialmente. 

4.2.5. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro preferencial-
mente via e-mail (aquele informado na petição), ficando o licitante obrigado a acessá-lo
para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

5.1 Poderão participar desta Licitação firma individual ou sociedade, regularmente estabe-
lecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração
constante no ANEXO V para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da pro-

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
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posta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime
de tributação. 

b)  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente
cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line;

5.1.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclu-
sivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabeleci-
dos. 

α) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título 
de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a 
cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

β) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da 
Lei nº 10.520/02. 

χ) O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do 
pregão, para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços. 

5.2. Não poderão participar da presente licitação, sob as penas da lei, as empre-
sas que: 

a) Estrangeiras que não funcionem no País; 

 b) Constituída em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, se-
jam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) Que possuam sócios comuns a outra(s) empresa(s) que esteja(m) participando deste 
certame (Acórdão TCU 2136/06, 1ª Câmara);

d) As que estiverem em processo de recuperação judicial, sob falência, concordata, con-
curso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada 
inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

e) As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o 
objeto desta licitação; 
 
5.3.2. O disposto no subitem anterior aplica-se aos pregoeiros e Equipe de Apoio; 
É vedada a participação de empresas que tenham como sócios ou empregados cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do
Presidente da Câmara e Vereadores, para a execução de serviços.

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 
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d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de me-
nor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contrata-
ção; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação. 

DA PARTICIPAÇÃO

6.3 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da
proposta inicial  de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecidos. 

6.4 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão
do seu representante; 

6.5 Os licitantes interessados deveram apresentar as condições habilitatórias prevista na
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, na Lei Federal 10.520/02, na resolução
Administrativa 13/TCERO/03, bem como as qualificações jurídicas, fiscal e financeira, que
comprovem a capacitação para prestação do serviço, conforme dispuser o edital. 

6.6 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão, em consonância o art. 13, inciso IV do Decreto Federal nº. 5.450/05; 

6.7 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclare-
cida pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licita-
net.com.br. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.8 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da pro-
posta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das
propostas; 

6.9 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conec-
tados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante
será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e va-
lor;
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6.10 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registra-
do, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance váli-
do para o Item. 

6.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar; 

6.12 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lan-
ces aos demais participantes; 

6.13 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre-
gão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados; 

6.14 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pre-
gão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos ope-
radores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

6.15 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrô-
nico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo,
em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔ-
MICO)

6.16 Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o
seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil; 

6.17  O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da
proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da
etapa de lances. 

6.18  O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública. 

6.19  Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o sistema aplicará os critérios para de-
sempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate,
poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de refe-
rencia definido pela administração pública. 

6.19.1 Entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pe-
las microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cen-
to) superiores ao menor preço registrado para o item. 

6.19.2  O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se
aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparada.
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6.20 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ITEM 11 deste Edital, deverão
ser remetidos no e-mail:  licitacao@portovelho.ro.leg.br, no  prazo máximo de 02 horas,
pelas empresas vencedoras com posterior encaminhamento do original ou cópia autenti-
cada, observados os prazos legais pertinentes. 

6.21 A licitante deverá entregar na CPL no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados
a partir do encerramento da disputa de lances, A PROPOSTA ÚNICA para todos os Itens,
zerando aqueles não cotados, juntamente com os documentos de habilitação devidamente
autenticados, os quais deveram ser emitidos até a data de abertura do certame. Caso não
seja entregue a referida proposta final de preços descrita e os demais documentos neces-
sários para habilitação, o pregoeiro poderá torná-la inabilitada, e convocar a empresa que
apresentou a melhor proposta subsequente, a qual deverá encaminhar os documentos de
habilitação e comprovar sua regularidade através dos documentos emitidos na data em
que ocorreu o certame, exceto para as declarações. A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VE-
LHO – RO, Belém, nº 139 – Bairro Meu Pedacinho de Chão, CEP: 76.820-734 – Porto Ve-
lho – RO fone (69) 3217-8058 A/C Andre Luiz Ferreira da Silva. 

6.22 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 19, deste Edital, podendo ainda, o
Pregoeiro inabilita-la e convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subse-
quente; 

6.23 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desa-
tender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subse-
quente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação,  e assim sucessivamente,  até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda o Edital.  Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor; 

6.24 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a propos-
ta de menor preço, desde que a mesma apresente valor igual ou inferior ao valor estima-
do para a contratação;

6.25 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudica-
do ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

7. DO CRITERIO DE JUGAMENTO
7.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLO-
BAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho de-
finidos no Edital. 

7.1.1 Os valores deverão ser compatíveis dos preços em relação ao estimado para aquisi-
ção, de acordo com os preços praticados no mercado. 
 

8. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇO NO SISTEMA ELETRO-
NICO

8.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa
da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços COM VALOR TOTAL
GLOBAL, a partir da data da liberação do Edital no site www.licitanet.com.br até o horário
limite estabelecido no cronograma para inserção das propostas e realização da sessão de
disputa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á,
automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a
Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 

http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
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8.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto nº. 12.205/2006), bem como
acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus de-
corrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº. 12.205/2006).
CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
DISPUTA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 11 de Dezembro de 2017. 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 22 de Dezembro de 2017 às 10:00
horas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:10 horas. 
FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:20 horas.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 de Dezembro de 2017, às 10:30 ho-
ras.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

Recebimento das Propostas A  partir  das  00:01  hs  do  dia
11/12/2017  até  as  10:00  do  dia
22/12/2017. 

Abertura das Propostas às  10:10hs  ate  ás  10:20  hs  do  dia
22/12/2017.

Início da Sessão Pública às 10:30hs do dia 22/12/2017.

8.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico,  que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformida-
de com as exigências do Edital. 

8.3 O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação,
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi-
ção de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

8.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte de-
verá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º
da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

8.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empre-
sa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

8.6. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, os licitantes
deverão REGISTRAR suas propostas de preços, CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO
NO ANEXO I – Termo de Referência/Projeto Básico, no campo DESCRIÇÃO COMPLETA do
sistema LICITANET, conforme ITEM 10.6 e demais subseqüentes; 

8.6.1. As propostas registradas no Sistema LICITANET, NÃO DEVEM CONTER NENHU-
MA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da im-
pessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na
proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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8.7.  A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de pre-
ços e lances inseridos em sessão pública.

 8.8  Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de
sua desconexão. 

8.9 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na LICITA-
NET e as especificações constantes do ANEXO I (Termo de Referencia/Projeto Bási-
co), prevalecerão às últimas.

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1.  Após finalização dos lances HAVERÁ negociações e atualizações dos preços através
do CHAT MENSAGEM do sistema LICITANET, devendo o Pregoeiro examinar a compatibili-
dade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pes-
quisa e Cotação de Preços da Camara Municipal de Porto Velho/RO, bem como,
se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) casas deci-
mais; 

9.1.1. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja su-
perior ao estimado para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Pre-
ços da Camara Municipal de Porto Velho/RO. 

9.1.2. Caso a licitante não negocie o valor proposto, através do CHAT MENSA-
GEM, NO PRAZO DE 15’ (QUINZE MINUTOS), o Pregoeiro poderá desclassificar a
licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, valo-
res apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da Camara Municipal de
Porto Velho/RO. 

9.1.3. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VA-
LORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, conside-
rando as quantidades constantes no ANEXO I – Termo de Referencia/Projeto Básico.
Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o Pre-
goeiro, convocará no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, no
prazo de 15’ (quinze minutos), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
10.1. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a aceitação da licitante con-
forme disposições contidas no presente Edital. 

10.1.1.  Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será transmitida
pelo Pregoeiro, através do CHAT MENSAGEM; 

10.2.  Se a proposta de preços não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta de
preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta de preços que atenda ao Edital; 

10.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente de-
sistente às penalidades estabelecidas neste Edital; 
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10.4. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério estabelecido no ITEM 7
e demais subitens dos edital de licitação; 

10.5.  Após a fase de lances o Pregoeiro efetuará a  ACEITAÇÃO do item,  de acordo
com os lances ofertados, negociados e atualizados; 

10.6.  As propostas de preços ENVIADAS POR E-MAIL (licitacao@portovelho.ro.leg.br) E
ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLAS-
SIFICAÇÃO:

10.6.1.  Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
apresentação da sua proposta de preços; 

10.6.2. As propostas devem conter as especificações dos objetos e serviços de forma cla-
ra, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada à omissão
ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBI-
LIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E  “CONFORME EDITAL”,  constando os
quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca, conforme modelo contido nos
ANEXOS IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA;

10.6.2.1. As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta a Declaração
de Elaboração Independente de Proposta no Anexo II deste Edital, confeccionado
em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal
ou mandatário, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

10.7 Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, será convocada as lici-
tantes na ordem de classificação de lance. 

10.8 Toda e qualquer informação, referente à convocação da proposta final será
transmitida pelo Pregoeiro, através do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes
obrigados a acessá-lo; 

10.9 O Pregoeiro, em hipótese alguma, convocará o licitante para reenvio da pro-
posta de preços, caso seja enviada errado;

10.10 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os
termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, e atu-
alizado; 

10.11 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamen-
te, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital. 

10.12 Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classifi-
cação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço melhor. 

10.13 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de
lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico,
via CHAT MENSAGEM; 

10.14  O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta direta-
mente a licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um

mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
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preço justo, bem assim decidir sobre a sua aceitação, divulgando  ACEITO,  e passando
para a fase de habilitação;

10.15 A aceitação da licitante ocorrerá após o término do prazo máximo, proposto no edi-
tal. 

10.16 O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a
proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica o setor  solici-
tante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos ser-
viços ofertados,  bem como realizem análise dos valores ofertados de acordo com de
preços de mercado. 

10.17 Nos casos em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior
ao valor orçado pela Administração,  o  Pregoeiro,  utilizando  de critérios  subjetivos
para aferir a exequibilidade das propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contra-
ditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua
proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser
efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11. DA HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTES

11.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO, ocorrerá a habilitação da(s) licitantes(s); 

11.1.1.Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será transmitida pelo
Pregoeiro, através do CHAT MENSAGEM;

11.1.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 
b) Cédula de identificação dos sócios, ou do proprietário, ou do representante legal da
empresa, cópia autenticada. 
c) Requerimento de empresário/Registro comercial, ou Declaração de Firma Individual no
caso de empresa individual, cópia autenticada. Ou  ;   
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, cópia autenticada. Ou; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, cópia autenticada. Ou; 
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-
onamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo ór-
gão competente, quando a atividade assim o exigir, cópia autenticada. 
g) Alvará de funcionamento  para o exercício vigente, caso o alvará seja definitivo,
apresentar cópia da taxa de recolhimento exercício vigente, cópia autenticada.
h)  Apresentação  de  Alvará  Sanitário emitido  pela  Vigilância  Sanitária  Municipal
comprovando atendimento ao disposto na legislação sanitária vigente (ANVISA);

11.1.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, expedi-
da pelo órgão competente; 
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d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

11.1.4 DA REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT, conforme Lei n. 12.440/11).

11.1.5 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e
concordata) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 30 (trinta)
dias caso não conste o prazo de validade.

11.1.6RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

            a) Apresentar de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnicas fornecido
por pessoa de direito público, ou privado com firma reconhecida em cartório, de que
a  empresa  tenha  fornecido  produto/serviços  semelhantes  ao  objeto  de  pretensa
contratação de forma satisfatória. 

11.1.7 Serão consultados os cadastros abaixo relacionados em nome da empresa licitante
(CNPJ) 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 im-
probidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, caso haja inadimplência o Lici-
tante será inabilitado.
 

a. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administra-
ção Pública Estadual – CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18
de fevereiro de 2011;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controlado-
ria-Geral da União – CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender
da natureza da sanção aplicada; 

c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra-
tiva (CNIA), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos
de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada.

11.2 Toda e qualquer informação, referente a convocação do anexo será trans-
mitida pelo Pregoeiro, através do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes
obrigados a acessá-lo; 

11.3 TERMO DE COMPROMISSO, conforme modelo contido no ANEXO III,

11.4 As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão
aceitas pelo pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

11.5 A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ENVIADA TERÁ EFEITO PARA TODOS
OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE PARTICIPANDO;

11.6 O prazo para o encaminhamento do original e/ou cópia autenticada da do-
cumentação exigida para habilitação, bem como do detalhamento da pro-
posta de preços, será de até 02-(dois) dias úteis, contados da data da ses-
são pública  virtual  (após solicitado pelo  Pregoeiro  através  do sistema)
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para Câmara Municipal de Porto Velho - RO, Belém, nº 139 – Bairro Meu Pedacinho
de Chão, CEP  76.820-734, POR E-MAIL (licitacao@portovelho.ro.leg.br, A/C PRE-
GOEIRO: JOSE CELZIMARIO GOMESS NAPOLIAO, em envelope contendo em sua
face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. /2017 
PROCESSO Nº. /2017 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.
 
11.7 O Pregoeiro, em hipótese alguma, convocará o licitante para reenvio dos

documentos de habilitação, caso seja enviado errado.
 
11.8. As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegura-
do o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério do Pregoeiro do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito,  e emissão de eventuais  certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme LC 147/2014;

11.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.8.1, im-
plicará 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 Câmara Municipal de Porto
Velho  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a
assinatura/retirada do Instrumento Contratual, ou revogar a licitação;

Observação: 
A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de Microempresa e de 
Empresa de Pequeno Porte, bem como Lei Complementar n°.139/11, a saber: 
“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou em-
presas de pequeno porte a sociedade empresária, a Empresa Individual de Responsabili-
dade Limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou infe-
rior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
(...) 

§ 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, 
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior; 

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja só-
cia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 

mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
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Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 
II do caput deste artigo; 

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ul-
trapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo; 

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previ-
dência complementar; 

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 12
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”

11.9. O não envio dos anexos ensejará à licitante, as sanções previstas neste
Edital e nas normas que regem este Pregão.

11.10. Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgão e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

11.11.  As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabeleci-
do neste Edital, serão inabilitadas. 

11.12.  Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta de preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante
declarado vencedor, habilitado e a ele adjudicado o objeto do certame;

11.13. Na fase de Habilitação, após ACEITO e comprovada a Documentação de Habilita-
ção, o Pregoeiro HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11.14. A habilitação da licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão
de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrôni-
co.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o li-
citante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo
3º da Lei Complementar nº 125, de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão pú-
blica, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão
ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido
o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que
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começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imedi-
ata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;

a) O Pregoeiro assegurará tempo de 15 (quinze) minutos para que o licitante mani-
feste motivadamente sua intenção de recorrer.   
   

      12.1.1 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetí-
veis de aproveitamento; 

      12.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadên-
cia do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vence-
dor; 

      12.1.3 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor.

12.2 O encaminhamento da manifestação ao registrar o recurso, bem como a manifesta-
ção da contrarrazão, deverá ser em campo próprio do sistema.
 
12.3 Cabe ainda, recurso contra a decisão de:
      a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico;

b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão tempo-
rária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

12.3.1  Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de  03 (três) dias úteis  a
contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 

12.3.2 A intimação dos atos referidos no subitem 12.3, alíneas “a” e “b”, será feita
mediante publicação na imprensa oficial e comunicação direta às licitantes participantes
do Pregão ELETRÔNICO, que poderão impugná-los no prazo de 03 (três) dias úteis; 

12.3.3 Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá  reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis,  ou  nesse  mesmo prazo  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,  nesse
caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1  Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido
aceito  o  MENOR PREÇO apurado,  o Pregoeiro  declarará  a(s)  empresa(s)  vencedora(s)
do(s) respectivo(s) ITEN (s), ADJUDICANDO-O. 

13.2 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais in-
formações relativas à sessão pública do Pregão ELETRÔNICO constarão em ata, sem pre-
juízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

13.3 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre
que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade
Competente que decidiu o recurso.
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13.4  A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação. 
13.5 Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, esse deverá ser subme-
tido à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro. 

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será realizado em favor da empresa por meio de depósito em conta
corrente, através de Ordem Bancária, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em
que deverão ser discriminados os serviços, a comprovação da regularidade no recolhimen-
to dos impostos, sendo apresentado: Certidão Negativa da Receita Federal referente a Dé-
bitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa da Se-
cretaria de Finanças Estadual, Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais,
Certidão Negativa da Receita Federal referente a Débitos relativos ás Contribuições Previ-
denciárias e ás de Terceiro, Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão de Ações de Fa-
lência e Concordata e Recuperação Judicial (1º grau), Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas pela empresa.

14.2. A Câmara Municipal terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação
da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

14.3.  A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida à empresa para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabe-
lecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação.

14.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obri-
gação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito a reajustamento de preços. 
                                                                          (Respaldo Jurídico: Lei 8.666/93, art.40, XIV,
Decreto Federal 5.450/2005, Art.9, § 2º, Decreto Federal 3.555/2000, Art. 8, IV, Decreto
Estadual 12.234/2006, Art. 8, § 2º e Decreto Estadual 12.205/2006, Art. 9, § 2º.).

15. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA E DO VALOR ESTIMADO

15.1 . As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos
recursos consignados por conta do orçamento da Câmara Municipal. 

15.2 O preço total estimado para contratação é de R$ 546.892,29 (quinhentos e qua-
renta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), preço
médio cotado no mercado fornecedor em Porto Velho – RO pela DIVISSAO DE COMPRAS
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, conforme PESQUISAS DE PREÇOS folhas: 49, PROCESSO Nº
01.00276-000/2017.

15.3 As despesas referente à aquisição correrão a conta dos recursos específicos conside-
rados no orçamento, da Camara Municipal, conforme codificação abaixo: 

Programa/Atividade: 01.01.122.0010.2.001 – Administração da Unidade.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica.

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 O contrato terá sua vigência estabelecida nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666,
de 23 de junho de 1993. 
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16.2 Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária
deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

16.3 A execução dos serviços deverá (ão) ser acompanhados e fiscalizados por servidores
da CONTRATANTE, indicados pelo responsável da pasta,  conforme Anexo I – Termo
Referência/Projeto Básico. 

16.4 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adju-
dicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independente-
mente de transcrição. 

17. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

17.2 Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste instrumen-
to; 

17.2 Executar todos os serviços conforme contidos no Termo de Referencia/Projeto Bási-
co; 

17.3.  Executar, as suas expensas, os serviços recusados, no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, contados a partir do recebimento do Termo de Recusa de Serviço;
 
17.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contra-
to, ficando as supressões acima desse limite condicionadas a acordo entre as partes, nos
termos do §1 do Artigo 65 da Lei Federal N. 8.666/93; 

17.5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, e apresentar no momento do pa-
gamento compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no ato da contração; 

17.6. Atender às determinações da Administração para o cumprimento de obrigação con-
tratual assumida no prazo estabelecido na notificação, sob pena de aplicação das sanções
previstas neste instrumento; 

17.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou terceiros de-
correntes de sua culpa ou dolo, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de res-
ponsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento da
execução dos referidos serviços; 

17.8.  Fica  proibida  a  subcontratação  de  qualquer  serviço  objeto  do  Termo  de
Referencia/Projeto Básico. 

17.9. Disponibilizar materiais, equipamentos, funcionários, veículos e toda a infra estrutu-
ra necessária para execução dos serviços em conformidade com as especificações dispos-
tas no Projeto Básico; 

17.10. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços, de acordo
com as especificações e complementações da Câmara Municipal, conforme documentos in-
tegrantes do contrato e a rigorosa observância aos demais detalhes pela Câmara Munici-
pal;
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17.11. Executar após o recebimento da nota de empenho o serviço, informando, em tem-
po hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades con-
forme o estabelecido; 
17.12. A CONTRATADA deve dispor de quadro de pessoal suficiente para o fornecimento
do material, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao serviço, demissão e outros; 

17.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas re-
clamações se obriga prontamente a atender; 

17.14. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Câmara Municipal, não exi-
mirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto o fornecimento do material/serviço;

17.15. A contratada se obriga a manter todas as condições de habilitação durante o vín-
culo com a Administração. 

17.16.  Executar o serviço objeto da licitação, no prazo e locais indicados pela Câmara
Municipal, em estrita observância das especificações do Termo de Referencia/Projeto Bási-
co, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal). 

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os seus
empregados quando em serviço, por tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências legais para o exercício das suas atividades. 

17.18. Assumir o ônus e responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos traba-
lhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pes-
soal, prestação da garantia e quaisquer outras contribuições tributarias, fiscais e de logís-
tica que incidam ou venham a incidir na execução do objeto licitado.

18. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

18.1 Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste instrumen-
to; 

18.2 Solicitar formalmente à Contratada, mediante Ordem de Compra e Nota de Empe-
nho, o fornecimento dos material/serviço conforme a necessidade da administração; 

18.3 Efetuar o recebimento provisório dos serviços, acompanhados da Nota Fiscal, medi-
ante emissão de Termo de Recebimento Provisório; 

18.4 O recebimento provisório não implica aceitação. 

18.5  Efetuar o recebimento definitivo dos serviços, após a verificação do cumprimento
das especificações, nos termos deste instrumento, no prazo de 05(cinco) dias úteis, con-
tados do recebimento provisório, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo
(quando necessário). 

18.6 O Termo de Recusa deverá explicitar a razão da recusa dos serviços, indicando ainda
o prazo para refazer os serviços e as penalidades cabíveis pelo não cumprimento da obri-
gação. 

18.7 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratada relativos à execução do
objeto deste instrumento; 
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18.8 Analisar e decidir acerca das solicitações efetuadas pela Contratada relativas à exe-
cução do objeto deste instrumento; 

18.9 Determinar à Contratada, mediante notificação, o cumprimento de obrigação contra-
tual assumida, em especial quanto à manutenção de compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contrata-
ção; 

18.10 A notificação deverá estipular o prazo para o cumprimento da obrigação e indicar
as penalidades cabíveis pelo não cumprimento da determinação. 

18.11 Pagar ao fornecedor e/ou à CONTRATADA até 30 (trinta) dias após o recebimento
da nota fiscal, devidamente atestado pelo gestor do Contrato, ou seu substituto ou pessoa
designada para esse fim, conforme dispõe o Artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº
8.666/93. 

18.12 Será procedida consulta “ON LINE”, junto aos órgãos competentes antes de cada
pagamento efetuado à empresa fornecedora/contratada, a fim de verificar a situação da
mesma relativa às condições de habilitação exigidas na licitação. 

18.13 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor e/ou contratado enquanto pen-
dente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência. 

18.14 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa estar exe-
cutando os serviços; 

18.15 Comunicar ao licitante vencedor quaisquer irregularidades nos serviços executado; 

18.16 Observar se os serviços estão sendo realizados somente pela Contratada, salvo por
motivo de força maior devidamente justificado. 

18.17 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Termo de Referen-
cia/Projeto Básico;

18.18 Impedir que terceiros executem os serviços objeto desta licitação; 

18.19 Comunicar quando for o caso, com a devida justificativa, qualquer serviço executa-
do em desacordo com as especificações do Termo. 

18.20 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Fatura(s) /Nota(s) Fiscal (is) da contratada, ob-
servando ainda as condições estabelecidas no edital deste certame licitatório. 

18.21 Notificar a empresa, por escrito, sobre as imperfeições, atrasos, falhas ou irregula-
ridades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas neces-
sárias e cabíveis; 

18.22 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor (es) devidamente designados.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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19.1 À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infrin-
gir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente jus-
tificados e comprovados, aplicar-se-ão, conforme a natureza e gravidade da falta cometi-
da,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  pertinentes  à  espécie  (prescritas  pelas  Leis  nº
8.666/93 e 10.520/02, e previstas no Edital e/ou Contrato), as seguintes penalidades:

                           I. Advertência; 

                           II. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) No atraso injustificado da prestação dos serviços contratados, ou por ocorrência de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia so-
bre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja
medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para refazer o serviço, 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando
da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave pre-
vista no Inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

 
e) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, po-

derá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III deste item, concomitan-
tes e sem prejuízo de outras cominações; 

     III.  Inadimplemento absoluto das obrigações sujeita o contratado à aplicação das
seguintes multas:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 10% sobre o valor do
contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da par-
cela inadimplida; 

c) Na hipótese da empresa recusar-se a formalizar o contrato no prazo informado,
durante a vigência da proposta, caracteriza-se a inexecução total da obrigação as-
sumida. 

     IV.  Impedimento de Licitar e Contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado
conforme a gravidade das faltas cometidas e orientações da Resolução nº 151/2013/TCE-
RO; 

      V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública,
na forma e hipóteses previstas pela Resolução nº 151/2013/TCE-RO.
 
19.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão con-
tratual. 
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19.3.  A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei. 
19.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada. 

19.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admi-
tem prorrogação  nos  casos  e  condições  especificados  no  §  1º  do  art.  57  da  Lei  nº
8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruí-
da com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contempora-
neamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedi-
dos da competente prorrogação. 

19.6.  As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.
                                                                         Base Legal: Lei 8.666/93, Arts. 81,
86, 87, Decreto Federal 5.450/2005, Art. 9, Inc. V, Decreto Federal 3.555/2000,
Art. 8, alínea ‘C’, Decreto Estadual 12.205/2006, Art. 9, Inc. V, Decreto Estadual
12.234/2006, Art.8, § 2º.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo lici-
tatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasi-
leira. 

21. DA RESCISÃO

21.1 A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a
termo no processo de licitação.
 
21.2 A rescisão unilateral do contrato, por interesse da Administração, ocorrerá nas hipó-
teses previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, em autos de processo administrativo instau-
rado pela Diretoria Administrativo e Financeiro - DAF. 

21.3 O processo de rescisão pode ser de ofício, ou provocado pelo gestor do Contrato, Di-
visão de Contrato, pelo controle interno, em decorrência de sindicância ou auditoria. 

21.4 A instauração do processo pressupõe a existência de elementos materiais que apon-
tem a responsabilidade da contratada e afastem as situações jurídicas que justificam os
atrasos ou as inexecuções, como o caso fortuito, a força maior, o estado de calamidade, o
fato do príncipe e causa gerada pela própria Administração. 

21.5 Quando existir dúvida sobre circunstância que legitime de pronto o processo de res-
cisão de contrato, o gestor proporá ao Presidente a instauração de sindicância de natureza
investigatória, a fim de que os fatos sejam previamente esclarecidos. 

21.6 O processo de rescisão seguirá o seguinte rito: 

a) Instauração por Portaria do Gabinete da Presidencia, com nomeação
de um servidor ou constituição da comissão; 

b) Publicação no Diário Oficial eletrônico do ato instaurador; 
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c) Citação da parte interessada para apresentar defesa em 10 (dez) dias;

d) Exame das razões da defesa; 

e) Produção da prova de ofício ou requerida;
 
f) Apresentação facultativa de alegações finais pela defesa;

 
g) Relatório do servidor responsável ou da comissão;

h) Pronunciamento do Presidente; 

i) Parecer do serviço jurídico do tribunal; e 

j) Deliberação do Presidente. 

21.7 Na instrução e julgamento, serão aplicadas supletivamente a Lei do Processo Admi-
nistrativo (Lei Federal n. 9.784/99), o Código Civil e o Código de Processo Civil.
 

22. REALINHAMENTO DE PREÇO

22.1 De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor de Cotação desta Administração e
de todos os documentos hábeis para análise, a Divisão Compras e Instrução Processual
verificará se houve majoração entre o preço de mercado, onde sugerirá deferimento, in-
deferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurí-
dica para parecer, e após este, a autoridade competente para deliberação. 
 
22.2 Em qualquer caso, o realinhamento deferido nunca ultrapassará o preço praticado no
mercado, sempre observando ainda o percentual de diferença registrado entre o preço de
mercado da Ata e o menor preço ofertado, mantendo assim o equilíbrio econômico inicial-
mente registrado. 

22.3 O pedido de realinhamento não isenta a Contratada de posse da nota de empenho,
de continuar os serviços anteriores. 

22.4 A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do co-
nhecimento formal do pedido da Contratada. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO
VELHO, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e su-
ficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por
provocação de terceiros; 

23.2 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 

23.3 O Pregoeiro ou a Autoridade Competente é facultado, em qualquer fase da licitação
a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do proces-
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so, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do
mesmo desde a realização da sessão pública. 

23.4 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.5 Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena
da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as
demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceita pelo Pregoeiro. 

23.6  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do
objeto pela Secretaria Requisitante. 

23.7 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços,
não assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no
Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto,
não mantiver a proposta de preços de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominações legais. 

23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de ex-
pediente normais no Órgão Licitador. 

23.9  O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afasta-
mento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata com-
preensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do
Pregão ELETRÔNICO. 

23.10 Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o
lance é considerado o da proposta de preços. 

23.11 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse
da Câmara Municipal Requisitante a finalidade e a segurança da contratação. 

23.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no § 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

23.13 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do proce-
dimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual. 

23.14 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora,
farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, res-
salvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negoci-
ado; 

23.15 Fica assegurado a Câmara Municipal de Porto Velho, o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente lici-
tação, dando ciência aos participantes na forma da Legislação vigente; 
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23.16 Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, pre-
valecerá pela ordem, o Edital, o Termo de Referencia/ Projeto Básico, e por último os de-
mais anexos.

23.17 Aos CASOS OMISSOS, serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autori-
dade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se apli-
cam as demais condições constantes na Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, e
subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,
e ainda, Lei complementar nº. 123/06. 

23.18 Ficam vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada à outra
empresa, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto licitado. 

23.19 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados através na sede Administrativa
da Câmara Municipal de Porto Velho, junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL po-
dendo ser retirado de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min às 14h00min; e, ainda,
por meio magnético pen drive, cd ou através de requerimento em papel timbrado e assi-
nado, pelo e-mail:licitacao@portovelho.ro.leg.br ou pelo site: www.licitanet.com.br. 

23.20 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da do-
cumentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordân-
cias de seus termos. 

23.21 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos po-
derão ser obtidas pelo telefone (069) 3217-8058, ou na sede Câmara Municipal de Porto
Velho na Comissão Permanente de Licitação.

24. ANEXOS
 
 24.1 Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos,
os seguintes documentos: 
ANEXO I Termo de Referencia/Projeto Básico; 
ANEXO II Dados de Elaboração Independente de Proposta (modelo); 
ANEXO III Termo de Compromisso; 
ANEXO IV Modelo de Formulário para preenchimento da Proposta de Preços Final, plani-
lha de especificação e quantitativos. DISPUTA GERAL 
ANEXO V Menor Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO VI Declaração Quanto ao Cumprimento de Menor 
ANEXO VII Declaração de Inexistência de Fato Superveniência Impeditivo da Contratação
com a Administração Publica;
ANEXO VIII Declaração Dando Ciência de que Cumpre Plenamente os requesitos de 
Habilitação; 
ANEXO IX Minuta da Ata de Registro de Preços.

25. DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas re-
ferentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
                                                       Porto Velho - Rondônia 06 de dezembro de 2017.
                                                                                    
Jose Celzimário Gomes Napolião 
             Pregoeiro 

mailto:licitacao@portovelho.ro.leg.br
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 032/2017

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e
conservação,  com  emprego  de  mão  de  obra  qualificada  e  habilitada,  bem  como
fornecimento  dos  materiais  necessários  à  execução  dos  serviços,  para  atender  as
necessidades do Legislativo Municipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses, conforme
quantidades, condições e especificações técnicas descritas neste termo e seus anexos.

2. MOTIVAÇÃO (L8.666/93, art. 3º, § 1º, I; e L10.520/02 art. 3º, I) 
2.1 A presente contratação faz-se necessária para contratação de prestadores de serviço
de limpeza, higienização e conservação, os quais  são imprescindíveis  ao exercício das
atividades desenvolvidas nesta Casa de Leis e essenciais à garantia do fiel cumprimento
da missão institucional, mantendo os ambientes limpos, higienizados e em bom estado de
conservação, oportunizando aos servidores um ambiente saudável ideal para a execução
das suas atividades laborais diárias.
2.2 Em relação à terceirização da função solicitada cabe salientar que se encontra em
extinção (conforme previsto no Art. 4º da Lei Complementar 391/2010, subsidiariamente
a Lei Federal nº 9.632/1998) o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, função que detinha
atribuições correlatas ao pretendido. 

Art. 4º Os cargos de Advogado, Analista de Aplicações, Analista de Suporte,
Auxiliar  Administrativo,  Encarregado  de  Serviços  Gerais,  Mecânico  de
Automóveis,  Mecânico  de  Máquinas  Pesadas,  Operador  de  Máquinas
Impressas,  Operador  de  Sistemas,  Programador  de  Aplicação,  Repórter
fotográfico, Técnico de Nível Médio, Técnico de Nível Superior, serão extintos
à medida que vagar.

2.3  Portanto,  a  possibilidade  da  contratação  nestes  termos  é  expressa  na  Instrução
Normativa n° 02 do Ministério do Trabalho e Emprego, in verbis: 
                                                                   
                            Art. 9°. É vedada a contratação de atividades que: 

I – sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos
do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários,
salvo  expressa  disposição  em contrário  ou  quando se  tratar  de  cargo
extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

2.4 Assim, nota-se a perfeita possibilidade da presente contratação, e da sua premente
necessidade para a continuidade  dos serviços para atender a CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO VELHO-RO com a excelência a ele inerente.
        
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS (LEI 10.520/02, art. 1º)
3.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns,
nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

4.  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS,  QUANTIDADES,  REGIME  DE  EXECUÇÃO  E
METODOLOGIA (LEI 10.520/02, art. 3º, II)

4.1 O fornecimento deverá contar com as seguintes especificações:
QUANTIDADE DE POSTOS

ITE
M

MÃO DE OBRA/FUNÇÃO UNIDADE QTDE
POSTOS
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1 Posto de limpeza, higienização e conservação de bens
móveis e imóveis. UNIDADE 13

DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS

ITE
M

SETOR DE LOTAÇÃO QUANTIDADE

1 Pavilhão  1  –  Administração  CMPV,  Recepção  e
Plenário.

03

2 Pavilhão 2 e 3 – Gabinete dos Vereadores, setores
administrativos e banheiros.

03

3 Pavilhão 4 – Almoxarifado. 01
4 Pavilhão  5 (Anísio  Gorayeb)  – Gabinete  da

Presidência, setores administrativos e banheiros.
03

5 Área  Externa  –  Estacionamento  e  corredores  de
acesso.

03

4.2  A  definição  dos  quantitativos  de  postos  de  trabalho  foi  baseada  levando  em
consideração as seguintes informações:
DESCRIÇÃO QUANTIDADE
A  Área total de prestação de serviço 7.738.85 m²

B Produtividade mínima diária  para cada profissional  600
m² 

600 m²

TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO (A/B) 13

4.3 Com referência  ao quantitativo de postos solicitados faz referência  ao número de
pavilhões  do prédio  que  compõe esta  Casa.  Assim,  a regra é  que cada  equipe  fique
responsável  por  um  posto.  Entretanto,  alguns  pavilhões  demandam  maior  cuidado  e
atenção  para  sua  completa  limpeza  e  higienização.  Face  isto,  de  acordo  com  a
necessidade  e  devidamente  justificado  e  informado  à  CONTRATADA,  poderá  a
administração desta CMPV redistribuir  os efetivos contratados para setores com maior
volume de trabalho.

4.4 DETALHAMENTO TÉCNICO
4.4.1 Quantitativo de Postos
Serão necessários 13 (treze) postos para efetuar os serviços de limpeza, higienização e
conservação de bens móveis e imóveis, distribuídos conforme item 4.1.
 
4.4.2 Requisitos básicos: 
Para atender à demanda da prestação dos serviços nos postos de trabalho de que trata
este  item,  a  licitante  vencedora  deverá  disponibilizar  profissionais  alfabetizados,  com
experiência mínima na área de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e
imóveis, comprovada mediante anotação na CTPS.

4.4.3 Uniforme:
A CONTRATADA deverá fornecer quatro conjuntos de uniforme por ano, sendo dois no
início da prestação dos serviços e dois no início do 2º semestre da vigência do contrato; 
4.4.3.1 Os uniformes devem ser apropriados aos diversos tipos de serviços;
4.4.3.2 Havendo a necessidade de fornecimento de uniformes adicionais, a questão será
resolvida em comum acordo entre o contratante e seus funcionários, sem ônus para a
Administração e sem a sua intervenção.

4.4.4 Descrição das atividades:
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4.4.4.1 A CONTRATANTE, através do FISCAL DO CONTRATO, zelará pela manutenção da
boa  ordem  na  prestação  dos  serviços,  transmitindo  diretamente  ao  preposto  da
CONTRATADA  as  comunicações  necessárias  à  satisfatória  execução  do  objeto  da
contratação.
4.4.4.2 Na Sede, constam das atribuições dos profissionais  de limpeza, higienização e
conservação  de  bens  móveis  e  imóveis,  as  atividades  abaixo  relacionadas,  de  forma
exemplificativa,  cuja  periodicidade  será  determinada  pelo  FISCAL  DO  CONTRATO,
conforme se verifique a necessidade de atuação dos prestadores de serviço:
– Varrição esmerada das dependências externas (garagem do presidente, estacionamento
e pátios);
– Passar pano úmido em todas as dependências (salas, corredores, etc.);
– Espanar, passar pano úmido e lustrar mesas, armários, arquivos, prateleiras, balcões,
persianas,  peitoris,  caixilhos  das  janelas,  quadros  de  avisos,  bem como  dos  demais
móveis existentes, inclusive aparelhos, extintores de incêndio e outros; 
– Proceder  à lavagem e desinfecção  de todos os assentos  e  pias  dos sanitários  com
produtos  específicos  de  ação  bactericida,  aromática  e  que  não  sejam  cáusticos  ou
residuais;
– Limpar  com saneantes:  os  sanitários,  os  pisos  e  paredes,  azulejadas  ou  não,  dos
sanitários, copas e outras áreas molhadas;
– Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, periodicamente;
– Retirar o lixo das salas, acondicionando em sacos plásticos adequados e apropriados,
removendo-os para local destinado ao abrigo de resíduos, indicado pelo CONTRATANTE;
– Coleta de papéis,  detritos  e lixo  de modo geral  nas áreas externas das edificações
existentes;
– Limpar as portas em vidro temperado, as janelas e os corrimãos existentes;
– Limpar atrás e embaixo os móveis, armários e arquivos;
– Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmicas;
– 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, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, tomadas de
piso, brasão, luminárias, letreiros das portas, etc.;
– Passar pano úmido com saneantes bactericida nos aparelhos telefônicos de modo a
evitar ação microbiana;
– Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool;
– Limpeza de paredes, divisórias, vidros, forros, rodapé, portas e outros, inclusive com
retirada de manchas, utilizando produtos adequados, que não alterem sua apresentação
original;
– Limpar cortinas e persianas com produtos adequados;
– Lavagem de todos os pisos, seja de mármore, madeira e da garagem, com produtos
adequados para cada tipo;
– Limpeza, lavagem e remoção de manchas nos tapetes e carpetes utilizando produto
adequado;
– Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza, aspirando o pó;
– Varrer,  passar  pano  úmido  e  polir  os  balcões  e  os  pisos  vinílicos,  de  mármore,
cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
– Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas
molhadas, duas vezes ao dia;   Limpar os elevadores com produtos adequados;
– Limpar forros, paredes e rodapés;
– Remover manchas de paredes;
– Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;
 – Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
 – Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal; 
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 – Fazer a Distribuição e recolhimento de garrafas térmicas e demais utensílios, durante o
expediente do Tribunal de Contas de Rondônia.

4.4.5 Material a ser utilizado pelo contratado
a) O CONTRATADO fornecerá, mensalmente, durante toda execução do contrato e em

quantidade suficiente, o material de limpeza discriminado no ANEXO H (utilizando,
preferencialmente,  materiais  biodegradáveis  e  ecologicamente  sustentáveis),
necessário à execução dos serviços de limpeza, higienização e conservação.

b)  O  CONTRATADO  fornecerá,  mensalmente,  conforme  ANEXO  H,  durante  toda
execução  do  contrato  e  em  quantidade  suficiente,  o  material  de  limpeza
(utilizando,  preferencialmente,  materiais  biodegradáveis  e  ecologicamente
sustentáveis).

c) A relação constante dos quadros do Anexo H não é exaustiva e apresenta, tão
somente, uma    estimativa do quantitativo de materiais, devendo o CONTRATADO
responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, incluindo o emprego de
outros  não  previstos,  nas  quantidades  necessárias  à  perfeita  execução  dos
serviços.

d)  O contratado deverá manter nas dependências do contratante um estoque mínimo
dos produtos constantes no quadro do Anexo H, ficando a seu encargo o controle
da manutenção desses produtos, para evitar interrupção na prestação dos serviços
em decorrência da falta de material de higiene e limpeza;

4.4.6 Dos equipamentos:
ITE
M 

                                              EQUIPAMENTO QUANTIDADE

1 Enceradeira industrial 2

2 Máquina lavadora de piso interno 2
4 Roçadeira 2

4.4.6.1  O  contratado  se  responsabilizará  pelo  uso,  guarda  e  manutenção  dos
equipamentos, não sendo imputada ao contratante qualquer responsabilidade por defeitos
ou acidentes que venham a apresentar.

4.5 DO PREPOSTO
4.5.1 Exige-se a presença de 01 (um) preposto nas dependências da Câmara Municipal de
Porto Velho – Estado de Rondônia, situado à Rua Maceió, n. 139, Bairro Meu Pedacinho de
Chão, ficando à sua disposição uma sala para operacionalização com ramal telefônico,
bem como para a guarda de materiais de consumo da empresa vencedora do certame
licitatório. 
4.5.2 O preposto deverá supervisionar diretamente todos os colaboradores, planejando,
administrando, liderando e motivando as equipes de trabalho, chefiando e administrando
recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo.
4.5.3  Fundamentação  lógica  da  necessidade:  A  administração  pública  deve  evitar  a
caracterização  da  subordinação,  através  da  ordem  direta  a  empregados  nas  áreas
terceirizadas. Quando o executor do contrato ou outro funcionário público dá ordem direta
aos empregados terceirizados, caracteriza-se a relação de subordinação, que para fins de
questões trabalhistas, traz complicações ao contratante. 
4.5.4  O horário  do  preposto  deve  acompanhar  o  horário  de  execução  das  atividades
realizadas pela CONTRATADA.

4.6 DO REGIME DE EXECUÇÃO 
4.6.1 Será o de empreitada por preço global.
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5. CONVOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (LEI nº 8.666/93, art. 64)
5.1  A  convocação  para  prestação  dos  serviços  será  feita  através  da  emissão  e
encaminhamento de CONTRATO à Adjudicatária.
 
5.2  A  convocação  será  realizada  via  telefone  com  envio  de  e-mail,  com  aviso  de
recebimento,  acompanhado  do  anexo  do  contrato,  se  for  o  caso,  para  impressão,
assinatura e devolução através do mesmo endereço, da CMPV enviará as comunicações
necessárias durante a execução do contrato.
5.3 O prazo para assinatura e devolução será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data
de  confirmação  do  recebimento.  A  recusa  injustificada  da  adjudicatária  em assinar  o
contrato,  caracterizará o descumprimento total  da obrigação assumida,  após a devida
notificação,  sujeitando-a  à  perda  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  demais
penalidades cabíveis previstas em Lei e no instrumento convocatório. 
5.4 A adjudicatária localizada na cidade de Porto Velho-RO deverá entregar na sede da
CMPV o instrumento equivalente ou contrato assinado, no prazo acima estabelecido.
5.5 Apenas em função da total impossibilidade da remessa do contrato, para assinatura
da adjudicatária. 

6. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
6.1 A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos no inciso II do
art. 57, da Lei nº 8.666/93.
6.2 O prazo para início da prestação dos serviços será de até 10 (dez) dias úteis, contados
a partir da assinatura do contrato, destinado à mobilização da empresa;
6.3 A prestação dos serviços será nas dependências da CMPV, conforme distribuição no
item 4, situado à Rua. Maceió, 139 – Bairro Meu Pedacinho de Chão, em Porto Velho/RO,
com jornada de trabalho semanal de 40 horas, a serem cumpridas em horários a serem
definidos por esta Casa entre as 7h e 18h, sendo vedada a prorrogação da jornada.
6.4 A entrega dos materiais e equipamentos utilizados na realização dos serviços deve ser
realizada na sede da CMPV.

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E RESPONSÁVEL (LF 8.666/93, art. 40, XVI e arts.
67, 73, 74, 75 e 76)
7.1 O recebimento dos serviços se dará: 

• Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto  com a especificação,  mediante  aposição  de  carimbo  de  recebimento
provisório pelo chefe da Divisão de Serviços Gerais, no corpo da fatura/nota
fiscal ou Termo de Recebimento Provisório; e

• Definitivamente – após a verificação da conformidade/adequação (conforme
Anexo  F)  e  consequente  aceitação  pelo  servidor  designado  como  Fiscal,
mediante  Termo  de  Recebimento,  em  até  15  (quinze)  dias,  contados  do
recebimento provisório.

7.2  O  objeto  será  rejeitado,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
reparado,  corrigido  ou  substituído  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da
notificação do contratado,  às suas custas,  sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Nesse caso,  será suspenso o prazo de recebimento definitivo,  até  que seja sanada a
situação.
7.3 Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do
prazo  estipulado,  adequando  o  objeto  aos  termos  pactuados,  será  recebido
provisoriamente e, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados, em
definitivo, no prazo de até 03 (três) dias úteis, pelos agentes acima mencionados.
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7.4 Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Termo de
Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado
o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que
dispõe  o  art.  77  c/c  art.  78,  inc.  II,  da  Lei  n.  8.666/93,  bem como a  aplicação  de
penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo
administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
7.5 Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto correrão
por conta do contratado.

8.  VALOR  ESTIMADO  DA  CONTRATAÇÃO  E  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  (LF  nº
8.666/93, art. 55, V; LF nº 10.520, art. 3º, III)
8.1 O valor orçado para a contratação visada no presente Termo de Referência constará
de Quadro Resumo de Preços, elaborado pela Divisão Compras e Instrução Processual –
DCIP,  elaborado  com base em orçamentos  recebidos  de empresas especializadas,  em
pesquisas  de  mercado  e  mediante  consulta  a  contratos  e  atas  de  registro  de  preços
firmados por órgãos públicos, disponibilizados em suas páginas na internet ou em bancos
de preços.
8.2  A  despesa  decorrente  da  presente  contratação  correrá  por  conta  dos  recursos
consignados  à  CMPV,  por  meio  da  LOA,  conforme  a  seguinte  Classificação  Funcional
Programática:
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica.
P.A.: 01.122.0010.2.001 – Administração da Unidade.
Fonte: 100 – Recursos do Tesouro (Recursos Ordinários).

8.3 As despesas para o exercício subsequente (ou subsequentes, havendo a prorrogação
do  contrato)  estarão  submetidas  a  dotação  orçamentária  própria  prevista  para
atendimento à presente finalidade, por conta dos recursos consignados à CMPV pela Lei
Orçamentária Anual LOA.

9.  PRAZO  E  CONDIÇÕES  DA  GARANTIA  E  DA  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  (LEI
8.666/93, art. 3º, § 1º, I; e L10.520/02 art. 3º, II)
9.1 Não se aplica à presente contratação.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (L8.666/93, art. 40, XIV) E DO REAJUSTE DE
PREÇOS (L8.666/93, art. 55, III e art. 40, XI; L10.192/01, art. 2º, § 1º; e IN
02/2008/MPOG, art. 19, X e 38)
10.1 O pagamento será efetuado mensalmente através de ordem bancária e depósito em
conta-corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
devidamente  certificada,  no  prazo  máximo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis  após  a
apresentação da fatura, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições
elencadas  nas  disposições  determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em
conformidade com as legislações e instruções normativas  vigentes,  observada ainda a
ordem  cronológica  de  sua  exigibilidade,  conforme  o  art.  5º,  caput,  da  Lei  Federal
8.666/93.
10.2 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem
bancária.
10.3 A nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverá ser entregue na sede do Contratante, aos
cuidados do fiscal do contrato.
10.4 Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que o
contratado  se  mantenha  regular  em todas  as  condições  previstas  para  habilitação  no
certame.
10.5  Faculta-se  à  Administração,  quando  viável,  a  verificação  da  manutenção  dos
requisitos de habilitação do contratado através de consulta ao Cadastro de Fornecedor da
CMPV em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões.
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10.6 A fatura/nota  fiscal  que for  apresentada de forma incompleta  ou com erro  será
devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescentando-se ao prazo de
pagamento os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

10.7 O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte,
nos casos de:
I. Existência de qualquer débito para com o Contratante; e 
II. Execução do objeto em desacordo com as condições contratadas.
10.8 As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido
pela Lei nº 10.192, de 14.2.2001, e o interregno mínimo para concessão de repactuação e
reajuste será contado da seguinte forma:

I.  Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo à categoria
profissional abrangida pelo contrato;

             II. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, será
concedido reajuste, contado  a  partir  da  data  limite  para  apresentação  das  propostas
constantes do Edital, conforme IGP-M apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
que venha substituí-lo. 

11. FISCALIZAÇÃO (L8.666/93, art. 73)

11.1  A  fiscalização  da  contratação  será  exercida  pelo  diretor  do  Departamento
Administrativo,  endereço  eletrônico  administracao@portovelho.ro.leg.br  e  telefone  (69)
3225-3450, ou por outro representante designado pela Administração.
11.2  Ao  fiscal  competirá  dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  da  execução  do
contrato, e de tudo dará ciência formal à Diretoria Administrativa Financeira -DAF.
11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade (ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior),  e  a  ocorrência  dessas,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
11.4  Na fiscalização  e  acompanhamento  da  execução  contratual,  o  fiscal  do  contrato
atenderá as disposições constantes nas Leis vigentes.

12. OBRIGAÇÕES DAS PARTES (LEI10.520/02, art. 3, I; e LEI8.666/93, art. 55, 
VII)
12.1 As obrigações das partes são aquelas constantes no ANEXO A do presente termo.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (L10.520/02, art. 3, I; e L8.666/93, art.
55, VII)
13.1  Ao  contratado  que,  sem justa  causa,  não  cumprir  as  obrigações  assumidas  ou
infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente
justificado  e  comprovados),  aplicar-se-ão,  conforme  a  natureza  e  gravidade  da  falta
cometida, sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis nº
8.666/93 e 10.520/02, e previstas no Edital e/ou Contrato), as seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multas, nos seguintes percentuais:
a) No atraso  injustificado  da  entrega  do  objeto  contratado,  ou por  ocorrência  de

descumprimento contratual,  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia
sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
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b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja
medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos
por cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez)
dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando
da  ocorrência  do  3º  (terceiro)  atraso,  poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave
prevista  no  Inciso  III  deste  item,  concomitantes  e  sem  prejuízo  de  outras
cominações;

f)Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”,
poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  Inciso  III  deste  item,
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

g) Pelo atraso no pagamento dos salários dos empregados vinculados à prestação dos
serviços, multa de 1% sobre o valor da fatura, por ocorrência. A não regularização
da falta no prazo determinado pela Administração, ou a sua reincidência, sujeita a
contratada à sanção mais grave prevista no Inciso III deste item.

III. Inadimplemento  absoluto  das  obrigações  sujeita  o  contratado  à  aplicação  das
seguintes multas:

20 Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado;
21 Pelo descumprimento parcial,  será aplicada multa de até 10% sobre o valor do

contrato,  levando em consideração para fixação do valor final,  a relevância  da
parcela inadimplida;

22 Na hipótese da empresa recusar-se a formalizar o contrato no prazo informado,
durante a vigência  da proposta,  caracteriza-se a inexecução total  da obrigação
assumida.

IV. Impedimento de Licitar e Contratar com CMPV, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas;

V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública,
na forma da Legislação vigente;

13.2  A  aplicação  de  quaisquer  das  penalidades  ora  previstas  não  impede  a  rescisão
contratual.
13.3  A aplicação  das  penalidades  será  precedida  da  concessão  de  oportunidade  para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.
13.4 Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada.
13.5  Os  prazos  para  adimplemento  das  obrigações  consignadas  no  presente  termo
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/93,  devendo  a  solicitação  dilatória,  sempre  por  escrito,  ser  fundamentada  e
instruída  com  os  documentos  necessários  à  comprovação  das  alegações,  recebida
contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos
não precedidos da competente prorrogação.
13.6 As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 
13.7 Será admitida a retenção cautelar  de valor  devido a título  de multa por atrasos
injustificados na execução contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As
multas devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando não
existir crédito da empresa contratada perante o contratante, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contados da intimação.
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14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA (L8.666/93, arts. 30 e
31)
14.1  Ante  a  percepção  da  fragilidade  das  exigências  fixadas  nas  cláusulas  de  editais
relativas  à  qualificação  técnico-operacional  e  econômico  financeira  das  empresas  de
terceirização, visto que a Administração Pública vem se balizando em orientações voltadas
à contratação de obras (que se refere a objeto absolutamente distinto dos serviços de
natureza continuada),  foram envidados  esforços no sentido  de formular  critérios  mais
adequados para demonstrar a capacidade das empresas de terceirização na execução da
pretensa  contratação.  Assim,  as  empresas  deverão  comprovar,  além  da  qualificação
jurídica e regularidade fiscal, o seguinte:

14.1.1 Qualificação econômico-financeira:
a) Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último  exercício

social,  comprovando índices de Liquidez  Geral  – LG, Liquidez Corrente – LC,  e
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);

b) 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;

c)Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis  do  último  exercício  social,  apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices  oficiais,  quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  da
apresentação da proposta;

d) Declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de  compromissos  assumidos,
conforme modelo  constante  do  Anexo  G,  de  que  um doze  avos  dos  contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na
data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante¹,
que  poderá  ser  atualizado  na  forma  descrita  no  item anterior,  observados  os
seguintes requisitos: 

a) A  declaração  deve  ser  acompanhada  da  Demonstração  do
Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e

b) Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta
discriminada  na  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  –  DRE
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o licitante deverá apresentar justificativas²; e

c) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação  extrajudicial,  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  do
licitante, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste prazo
de validade.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1.          
         Valor total dos contratos

(Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos) x 100
Valor da Receita Bruta

Caso o percentual encontrado nesta equação seja maior que 10% (positivo ou
negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas².   

Esse resultado deverá ser
superior a 1 (um)¹. 
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14.1.2Qualificação técnica:

14.1.2.1  Atestado  ou  declaração  de  capacidade  técnica  OPERACIONAL,  em  nome  do
licitante, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características,  quantidades  e  prazos  com o  objeto  da  licitação,  expedido  por  pessoa
jurídica de direito público ou privado (Lei nº 8.666/93, artigo 30, inciso II, primeira parte,
combinado  com  §  1º  do  mesmo  artigo).  A  comprovação  da  experiência  anterior  do
licitante deverá atender ao seguinte:

a)Os atestados ou declarações de capacidade técnica devem comprovar que a licitante
executou contrato(s) com um mínimo de 20 (vinte) postos de trabalho, de acordo
com o expresso no item 9.1.12 do Acórdão 1214/2013 do TCU;

b)Comprovante(s) de que a empresa executou serviços de terceirização por período
não  inferior  a  3  anos,  conforme  o  disposto  no  item  9.1.13  do  Acórdão  nº
1214/2013 do TCU;

c)Para a comprovação do disposto nas alíneas “a” e “b”, será aceito o somatório de
atestados  que  comprovem  que  o  licitante  gerencia  ou  gerenciou  serviços  de
terceirização compatíveis com o objeto licitado, empregando a quantidade mínima
exigida, por período não inferior a 3 (três) anos;

d)Os  atestados  de  capacidade  técnico-operacional  deverão  referir-se  a  serviços
prestados  no  âmbito  de  sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária
especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial competente;

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

f) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade  dos  atestados  solicitados,  apresentando  quando  solicitado,  dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

II. Declaração de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e pessoal necessários
à realização do objeto da licitação (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, segunda parte).
a) O licitante deve indicar o endereço de sua sede, filial ou escritório na cidade de Porto
Velho ou na Região Metropolitana, com capacidade operacional para receber e solucionar
qualquer  demanda  da  Administração,  bem  como  realizar  todos  os  procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
b) Caso o licitante não possua instalações na forma exigida neste Termo, deverá fazê-lo
constar expressamente na declaração, comprometendo-se em comprovar o atendimento
da exigência no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do efetivo início da
vigência do contrato.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL (L 8.666/93, art. 56)
15.1  A  contratada  deverá  apresentar,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que o valor da
garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
15.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I. Prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
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III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

IV. Obrigações trabalhistas,  fiscais  e previdenciárias  de qualquer  natureza, não
adimplidas pela contratada;

15.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item acima anterior;
15.4  A  garantia  em dinheiro  deverá  ser  efetuada  em conta  específica  com correção
monetária, em favor do contratante;
15.5  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
15.6 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 art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
15.7  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;
15.8 A garantia será considerada extinta:
15.9 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;
15.10 A garantia prestada deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual e será liberada ou restituída à CONTRATADA findo este prazo, desde
que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas,  inclusive as trabalhistas.
15.11 Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas não ocorrer ate o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pela CONTRATANTE.
15.12 O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração,  sem  prévia  anuência  da  seguradora  ou  do  fiador,  das  obrigações

contratuais;
c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da

Administração; ou
d) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;

15.12.1 Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as
previstas no item anterior.
15.12 Caberá à administração apurar a isenção da responsabilidade prevista no item 15.9,
incisos  III  e IV,  não sendo a entidade garantidora  parte  no processo instaurado  pela
CONTRATANTE. 
15.13 A CONTRATADA se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de
utilização parcial ou total, inclusive na hipótese de utilização para indenização a terceiros,
e, ainda, na alteração do valor contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, a partir da data em que for notificada pela CONTRATANTE,
mediante correspondência entregue contrarrecibo.

16. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS (L 8.666/93, art. 40, VII e art. 45
§ 1º; L10.520/02, art. 3º, I e art. 4º, X)
16.1 O critério de julgamento na presente contratação é o de menor preço global.

17. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS (L 8.666/93, art. 30, III)
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17.1 Caso o licitante entenda necessário, para fins  de envio de sua proposta,  poderá
empreender visita ao local de execução do objeto deste Termo de Referência, a fim de se
inteirar  cuidadosamente  das  condições  e  do  grau  de  dificuldade  do  cumprimento  das
obrigações,  bem  como  consultar  o  processo  administrativo,  cuja  vista  se  encontra
franqueada aos interessados.
17.2 O fiscal do contrato representará a administração para orientar o licitante no que for
requerido, através do número (69) 3217-8058, bem como conduzi-lo nas dependências da
CMPV, quando necessário.
17.3 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, recomenda-se que o
licitante conheça in loco o local da prestação dos serviços.
17.4 O licitante fica ciente de que, optando ou não por empreender visita às dependências
da CMPV, não serão aceitas alegações posteriores com o intuito de modificar ou frustrar a
proposta apresentada, detendo o eventual contratado responsabilidade objetiva sobre a
boa execução do objeto deste termo e o atendimento à sua finalidade precípua.
17.5  Devem ser  respeitadas,  quando  do  deslocamento  às  instalações  da  CMPV  e  da
consulta ao processo administrativo, as regras de conduta prescritas pela Resolução nº
93/2012 – Regulamenta o acesso a informações e a aplicação da Lei Federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011.

18. RESULTADOS ESPERADOS
18.1 Espera-se com a presente contratação a conservação e manutenção dos bens móveis
e imóveis desta CMPV, além de obtenção de ambientes limpos, organizados e saudáveis
em  atendimento  aos  regulamentos  sanitários  individuais  e  coletivos,  além  do  código
sanitário  municipal  (Lei  Complementar  Municipal  nº  1.562/03  e  Decreto  Municipal  nº
14.327/16).

19. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
19.1  As  provisões  realizadas  pela  Administração  contratante  para  o  pagamento  dos
encargos trabalhistas em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar
serviços de forma contínua,  por  meio  de dedicação exclusiva  de mão de obra,  serão
destacadas do valor mensal do contrato e serão depositados pela Administração em conta
vinculada,  doravante,  denominada  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação,  aberta  em nome do  prestador  de  serviço,  procedimento  detalhado  no
ANEXO C deste termo.
19.2  A  contratada  deverá  apresentar,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de
contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da
garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato.
19.3 Os serviços devem ser executados por profissionais habilitados. Este termo jamais é
exaustivo,  havendo  sempre  a  possibilidade  de  exceções  que,  se  justificadas,  serão
avaliadas pela Administração. 
19.4  Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou  incorreções  das  especificações  ora
fornecidas não poderão jamais constituir causa para o Contratado cobrar “serviços extras”
e/ou  alterar  a  composição  de  preços  unitários.  Considerar-se-á  o  Contratado  como
especializado  na  execução  dos  serviços  em  questão  e,  por  conseguinte,  deverá  ter
computado  no  valor  global  da  sua  proposta  também as  complementações  por  acaso
omitidas nas especificações, mas implícitas e necessárias ao adimplemento do objeto.
19.5 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento
poderá  acarretar  a  rescisão  contratual,  nos  termos  dos  artigos  77  a  80  da  Lei  nº
8.666/93, aplicando-se as sanções administrativas estabelecidas neste termo, bem como
as constantes do Instrumento Convocatório e demais cominações legais.
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19.6  A  CMPV  somente  deixará  de  aplicar  eventual  sanção  caso  seja  demonstrada  a
ocorrência  de  qualquer  das  circunstâncias  previstas  no  §  1º  do  artigo  57  da  Lei  nº
8.666/93. 

Porto Velho – RO, 20 de Julho de 2017.

__________________________
EDUARDO PIRES
DIRETOR – DAF

AUTORIZO A DESPESA, com base no Art. 38. Lei n.º 8.666/93 e Regimento Interno desta CMPV:

__________________________
MAURÍCIO CARVALHO

PRESIDENTE – CMPV
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ANEXO A DO TERMO DE REFENCIA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
Compete ao Contratado:
A contratada,  além  da  mão  de  obra,  dos  saneantes  domissanitários,  dos  materiais  e  do
emprego dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução
dos serviços de limpeza e demais atividades correlatas, obriga-se a fornecer o serviço objeto
deste  Termo  de  Referência  com  a  qualidade  padrão  requerida  de  mercado,  nos  locais
indicados  pela  Administração  da  CMPV,  e  ainda,  cumprir  e  fazer  cumprir  as  exigências
técnicas e fiscais previstas em Lei e em Contrato, e também ao seguinte:

•  Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo,
cumprindo os prazos e condições estabelecidas;              
• Atender às solicitações formuladas pelo fiscal do contrato;
• Prestar os serviços constantes deste Termo de Referência mediante a utilização de
profissionais empregados pelo contratado, com o devido registro na CTPS;
•  Fornecer  aos  empregados  crachás  de  identificação,  com  foto  e  nome  visível,
constando no mínimo os seguintes dados: nome da contratada, nome do prestador de
serviço, cargo ocupado, tipo sanguíneo e nº da carteira de identidade;
•  Instalar  ponto  eletrônico  para  controle  de  frequência  de  seus  profissionais  nas
dependências da CMPV;
•  Cumprir  rigorosamente  toda  a  legislação  aplicável  à  execução  dos  serviços
contratados, especialmente os referentes à segurança e medicina do trabalho;             
•  Incluir,  na  formulação  dos  seus  preços,  todos  os  custos  relacionados  com  a
remuneração, encargos sociais incidentes sobre os serviços, além das despesas com o
fornecimento de uniformes,  treinamento,  equipamentos  e  todos  os  demais  custos
diretos e indiretos;
•  Suprir toda e qualquer ausência no posto de trabalho por outro profissional que
atenda aos requisitos técnicos exigidos no prazo de uma hora do horário definido para
início dos trabalhos
•  No caso de ausência do profissional  no serviço, será descontado do faturamento
mensal o valor correspondente ao número de horas não atendidas, sem prejuízo das
demais sanções legais e contratuais;
• A execução do objeto será orientada mediante ordens de serviço transmitidas pelo
fiscal do contrato diretamente ao preposto da empresa, conforme se apresentarem as
necessidades de trabalho;
• O horário de trabalho está sujeito a eventuais alterações, conforme as necessidades
de serviço deste Tribunal, havendo comunicação com a devida antecedência.
•  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução deste objeto,
inclusive  locomoção,  fretes,  seguro  de  acidentes,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidas, quer em
relação à execução dos serviços, quer em relação aos empregados;
•  Dar  ciência  à  Contratante,  imediatamente,  de  qualquer  anormalidade  que  se
verificar na execução dos serviços, mesmo que esses não sejam de sua competência;
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•  Prestar  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  Contratante,  a  respeito  da
execução dos serviços;
•  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  da  CMPV  ou  a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela CMPV;
• Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações
a  serem  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  em
licitação.
•  Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da
legislação vigente;
•  Selecionar  e  preparar  rigorosamente  os  empregados  que  prestarão  os  serviços,
encaminhando  elementos  portadores  de  atestados  de  boa  conduta  e  demais
referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de
trabalho;
• Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro)  horas  após  notificação,  qualquer  empregado  considerado  com  conduta
inconveniente pela Administração;
•  Manter junto à Administração durante  os turnos de trabalho preposto capaz  de
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
• Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em
perfeitas  condições  de  uso,  devem  do  substituir  aqueles  danificados  ou  que
apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas.
• Dotar os equipamentos elétricos de sistemas de proteção, de modo a evitar danos
na rede elétrica, sob pena de responsabilidade;
• Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais
como aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte
de lixo, escadas etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade
da Administração; 
• Implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos serviços,
de forma a obter  uma operação correta e eficaz,  realizando os  serviços  de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências
objeto dos serviços; 
• Nomear encarregado(s) responsável (is) pelos serviços, com a missão de garantir o
bom  andamento  dos  mesmos,  permanecendo  no  local  do  trabalho,  em  tempo
integral,  fiscalizando  e  ministrando  a  orientação  necessária  aos  executantes  dos
serviços.  Estes  encarregados  terão  a  obrigação  de  reportarem-se,  quando  houver
necessidade,  ao  responsável  pelo  acompanhamento  dos  serviços  designados  pela
Administração  (preposto)  e  tomar  as  providências  pertinentes  para  que  sejam
corrigidas todas as falhas detectadas;     
•  Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela Administração;
• Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos  seus  empregados,  acidentados  ou  com  mal  súbito,  por  meio  de  seus
encarregados;
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•  Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, as normas de segurança da Administração;
•  Instruir  os  seus  empregados  quanto  à  prevenção  de  incêndios  nas  áreas  da
Administração;     
• Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os  materiais,  inclusive  sacos  plásticos  para  acondicionamento  de  detritos  e
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação; fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e
qualidade necessárias;
• Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensílios,  objetivando a correta execução dos serviços;  executar  os serviços em
horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da
Administração.
•  Adotar  boas  práticas  de  otimização  de  recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como: 
• racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; substituição
de  substâncias  tóxicas  por  outras  atóxicas  ou  de  menor  toxicidade;
racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
•  Encaminhar  os  pneumáticos  inservíveis  abandonados  ou  dispostos
inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada,
tendo  em  vista  que  pneumáticos  inservíveis  abandonados  ou  dispostos
inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio
ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de
26 de agosto de 1999. 

A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá: ser responsável,
em  relação  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  dos
serviços objeto desta licitação, tais como: 
                                          a. salários; 
                                          b. seguros de acidentes; 
                                          c. taxas, impostos e contribuições; 
                                          d. indenizações; 
                                          e. vale-refeição;
                                          f. vale-transporte; 
                                          g. outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

•  Responsabilizar-se  por  seus  empregados  em decorrência dos  serviços  prestados,
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente
causados;
• Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento por esta CMPV; 
•  Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência;
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• Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente,
que  presenciar  ou  tomar  conhecimento  prestando  os  esclarecimentos  que  julgar
necessários;
•  Apresentar,  mensalmente,  e  sempre  que  solicitada  pela  Administração,  os
comprovantes  de  pagamento  de  salários  e  benefícios  dos  empregados,  de
recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho –
Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65); 
•  Manter,  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993;
•  Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a
eventuais acréscimos solicitados, bem, assim, impedir que o empregado que cometer
falta  disciplinar,  qualificada  como  de  natureza  grave,  seja  mantido  ou  retorne  ao
trabalho nessa Unidade;
•  Substituir  de  imediato  os  empregados  entendidos  como  inadequados  para  a
prestação dos serviços; 
•  Instruir  seu  preposto  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  orientações  da
Administração da CMPV, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Segurança e Medicina do Trabalho; 
•  Registrar  no  livro  de  ocorrências  e  comunicar  à  Administração  toda  e  qualquer
irregularidade  observada  nos  postos  das  instalações  onde  houver  prestação  dos
serviços;
•  Manter  sede,  filial  ou  escritório  na  cidade  de  Porto  Velho  ou  na  Região
Metropolitana  com  capacidade  operacional  para  receber  e  solucionar  qualquer
demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à
seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
•  Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato,
cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal  para todos os empregados.
Caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão. 
•  A CONTRATADA deve apresentar relação dos seus funcionários que se enquadram
nesta  situação,  na  qual  conste  assinatura  comprobatória  de  que  estes  tomaram
conhecimento dos benefícios de sua concessão e optaram por não o acessarem. Caso
não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal, como na
hipótese de o trabalhador ser cadastrado em programas de transferência de renda, a
CONTRATADA  deve  apresentar  as  devidas  justificativas,  acompanhadas  de
comprovações do conhecimento do empregado acerca da situação. 
• Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados.

2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – São também responsabilidades e obrigações do 
CONTRATANTE:

• Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, conforme art.
67 da Lei 8.666/93, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio
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as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam
a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;
•  Expedir  termo de recebimento atestando a fatura/nota fiscal  correspondente ao
serviço  prestado;  •  Prestar  os  esclarecimentos  que  venham a  ser  solicitados  pelo
CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação; 
•  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  o  CONTRATADO  possa  cumprir  suas
obrigações dentro das normas e condições contratuais;
•  Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados
unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos
ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;
•  Realizar rigorosa conferência das características dos serviços prestados, através da
Comissão de Recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte
da entrega a que se referirem;
• Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
• Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação,
condicionantes da formalização do contrato; 
• Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que
precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para
contratação;
• Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei; 
•  Efetuar  o  pagamento  na  forma  convencionada  neste  termo  e  no  Instrumento
Convocatório.

3. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS – Caberá ao CONTRATADO, ainda:

•  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época  própria,  vez  que  os  seus  empregados  não  manterão  nenhum  vínculo
empregatício com o CONTRATANTE; 
•  Assumir,  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas  na  legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,  quando,  em
ocorrência  da  espécie,  forem  vítimas  os  seus  empregados  no  decorrer  do
fornecimento ou  do desempenho dos  serviços,  ou  mesmo em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
• Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste contrato.
• A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta
cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento,  nem  poderá  onerar  o  objeto  deste  contrato,  razão  pela  qual  o
CONTRATADO renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
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ANEXO B DO TERMO DE REFENCIA – COMPOSIÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E
FORMAÇÃO  DE  PREÇOS  PARA  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  E  CONSERVAÇÃO  DO
PRÉDIO PRINCIPAL 

MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

Módulo 1: Composição da remuneração.
1 Composição da remuneração Valor (R$)
A Salário base
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Hora noturna adicional
F Adicional de hora extra
G Outros (especificar)

Total da Remuneração

Módulo 2: Benefícios mensais e diários.
2 Benefícios mensais e diários Valor (R$)
A Transporte
B Assistência médica e familiar 
C Auxílio creche
D Seguro de vida, invalidez e funeral
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o  valor  informado  deverá  ser  o  custo  real  do  insumo  (descontado  o  valor
eventualmente pago pelo empregado). 

Módulo 3: Insumos diversos.
3 Insumos diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Nota: Valores mensais por empregado.

Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas Submódulo.
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Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições:
4.
1

Encargos previdenciários, FGTS e outras
contribuições

Percentual (%) Valor (R$)

A INSS
B SESI ou SESC
C SENAI ou SENAC
D INCRA
E Salário educação
F FGTS
G Seguro acidente do trabalho
H SEBRAE

Nota 1:  Os percentuais dos encargos previdenciários,  do FGTS e demais contribuições são
aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
 Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário.
4.2 Salário 4.2 13º (décimo terceiro) salário
A 13º (décimo terceiro) salário

Subtotal
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º

(décimo terceiro) salário.
TOTAL

Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade.
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 
B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento

Maternidade
                                                                  TOTAL

 
Submódulo 4.4: Provisão para rescisão.
4.4 Provisão para rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado
C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio

indenizado 
D Aviso prévio trabalhado
E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado 
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio

trabalhado
TOTAL

Submódulo 4.5: Custo de reposição do profissional ausente.
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4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença
C Licença paternidade

D Ausências legais
E Ausência por acidente de trabalho
F  Outros (especifica
                                                                                                                  SUBT

OTAL
G Incidência  dos  encargos  do  submódulo  4.1  sobre  o  custo  de

reposição do profissional ausente
TOTAL

Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas.
4 Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 
4.2 13º (décimo terceiro) salário
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)

Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro.
5 Custos indiretos, tributos e lucro Percentual

(%)
Valor (R$)

A Custos indiretos
B  Lucro C Tributos

B.1 Tributos federais (especificar) 
B.2 Tributos estaduais (especificar)
B.3 Tributos municipais (especificar)

TOTAL
Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual  sobre o valor  do
faturamento.

ANEXO  C  DO  TERMO  DE  REFENCIA  –  CONTA  VINCULADA  PARA  QUITAÇÃO  DAS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
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1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento dos encargos
trabalhistas de que trata este Anexo, em relação à mão de obra das empresas contratadas
para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra,
serão destacadas do valor mensal do contrato e serão depositados pela Administração em
conta  vinculada,  doravante,  denominada  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação, aberta em nome do prestador de serviço. 
1.1  A  movimentação  da  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação
dependerá de autorização do órgão ou entidade contratante e será feita exclusivamente para
o pagamento das obrigações a seguir:
1.1.1  O  montante  dos  depósitos  da  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões: 
I – 13o (décimo terceiro) salário; 
II – férias e um terço constitucional de férias; 
III – multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 
IV – encargos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário.
1.2  O  contratante  possui  Termo  de  Cooperação  Técnica  com  o  Banco  do  Brasil,  o  qual
determinará  os  termos  para  a  abertura  da  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação e as condições de sua movimentação.
1.3  O Termo de Cooperação  Técnica  poderá  ser  ajustado às  peculiaridades  dos  serviços,
objeto  do  Contrato  Administrativo,  e/ou  aos  procedimentos  internos  da  Instituição
Financeira, nos termos deste Anexo. 
2. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o órgão ou entidade contratante e
a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:
2.1.  Solicitação do órgão ou entidade contratante,  mediante ofício,  de abertura da conta
depósito vinculada bloqueada para movimentação, conforme disposto no item 1; 
2.2. assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta depósito
vinculada – bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita ao órgão
ou entidade contratante ter acesso aos saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação
dos valores depositados mediante autorização do órgão contratante.
3. O saldo da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação será remunerado
pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido no respectivo Termo de
Cooperação Técnica.
3.1 Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no item 3 deste Anexo
implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
4. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 1.1.1,
retidos por meio da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação, deixarão de
compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
5. O documento de autorização para a criação da conta depósito vinculada – bloqueada para
movimentação deverá ser assinado pela contratada.
6. O contratante poderá negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de tarifas
bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para abertura e movimentação da conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação.
7. Na operacionalização da conta depósito vinculada – bloqueada para movimentação,  os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
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7.1  Os  recursos  atinentes  à  cobrança de tarifa  bancária  para  operacionalização  da  conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação poderão ser previstos na proposta da
licitante; 
7.2  Conforme  informação  da  gerência  do  Banco  do  Brasil  encontra-se  suspensa,
temporariamente, a cobrança de tarifa para o depósito em garantia. 
8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do contratante para utilizar os valores
da  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  para  o  pagamento  dos
encargos trabalhistas previstos neste Anexo ou de eventuais indenizações trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
8.1  Para  a  liberação  dos  recursos  em  conta  depósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação para o pagamento dos encargos  trabalhistas ou de eventuais  indenizações
trabalhistas  aos  empregados,  decorrentes  de  situações  ocorridas  durante  a  vigência  do
contrato,  a empresa deverá apresentar ao contratante os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
8.2 Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento dos encargos
trabalhistas  ou  de  eventual  indenização  trabalhista  e  a  conferência  dos  cálculos,  o
contratante expedirá a autorização para a movimentação dos recursos creditados em conta
depósito vinculada – bloqueada para movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios pela empresa.
8.3  A  autorização  de  que  trata  o  item  8.2  deverá  especificar  que  a  movimentação  será
exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista
aos trabalhadores favorecidos. 
9.  A empresa deverá apresentar  ao  contratante,  no prazo  máximo de 3  (três)  dias  úteis,
contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas.
10. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta depósito vinculada – bloqueada
para movimentação será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na
presença  do  sindicato  da  categoria  correspondente  aos  serviços  contratados,  após  a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao
serviço contratado.
11.  A  Administração utiliza  como referência  para  fins  de provisão dos  encargos  sociais  e
trabalhistas  o  modelo  de  Planilha  disponível  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal
(Compras Governamentais), adequado às especificidades dos serviços a ser contratados.
12.  Os  valores  provisionados  para  atendimento  do  subitem  1.1.1  serão  discriminados
conforme tabela a seguir:

RESERVA  MENSAL  PARA  O  PAGAMENTO  DE  ENCARGOS  TRABALHISTAS  –  PERCENTUAIS
INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

ITEM
13o (décimo terceiro) salário 8,33 % (oito vírgula trinta e três por cento)

Férias e 1/3 (um terço) 
constitucional

12,10 % (doze vírgula dez por cento)
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Multa sobre FGTS e 
contribuição social sobre o 
aviso prévio indenizado e sobre
o aviso prévio trabalhado

5,00 % (cinco por cento)

Subtotal 25,43 % (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento)
Incidência do Submódulo 4.1 
sobre férias, 1/3  (um terço) 
constitucional de férias e 13o 
(décimo terceiro) salário*

7,39% (sete vírgula 
trinta e nove por 
cento)

7,6% (sete vírgula 
sessenta por cento)

7,82% (sete 
vírgula 
oitenta e 
dois por 
cento)

TOTAL
32,82 % (trinta e 
dois vírgula oitenta e
dois por cento)

33,03 % (trinta e 
três vírgula zero três
por cento)

33,25 % 
(trinta e três 
vírgula vinte 
e cinco por * Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) referentes ao

grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

ANEXO D DO TERMO DE REFENCIA – FORMULÁRIO DA ROTINA DE FISCALIZAÇÃO* 

ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO
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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA ADMISSÃO 
REGISTRO DO EMPREGADO
Registro do empregado 
CTPS 
Contrato de trabalho
Ficha de registro
Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo
ou  função,  horário  do  posto  de  trabalho,  números  da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas  Físicas  (CPF),  com  indicação  dos  responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
ACT, CCT
Salário-família
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
Certidão de nascimento
Ficha de salário-família
Atestado de vacinação
CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS
(CAGED) - ADMISSÃO
EXAME MÉDICO ADMISSIONAL – ASO ADMISSIONAL
VALE-TRANSPORTE
Solicitação de vale-transporte
Recibo
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
JORNADA DE TRABALHO
Contrato de trabalho
PRORROGAÇÃO DA JORNADA (HORAS EXTRAS)
Acordo de prorrogação de horas
COMPENSAÇÃO DA JORNADA (BANCO DE HORAS)
Acordo individual de compensação e/ou ACT ou CCT
JORNADA DE 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO
ACT ou CCT
CONTROLE DE JORNADA
Cartão de ponto
Papeleta de horário externo
TOLERÂNCIA
Cartão de ponto
SALÁRIO E REMUNERAÇÃO
Recibos de pagamento
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
Cartão de ponto
Escala de trabalho
INTERVALOS LEGAIS
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Cartão de ponto
FALTAS JUSTIFICADAS
Cartão de ponto
Justificativa
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
– Transferência
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO (OBRIGAÇÕES
ESPECIAIS)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Folha de pagamento 
GFIP/SEFIP
Guia de Previdência Social (GPS
Certidão Negativa de Débitos (CND)
Extrato  do  INSS  por  trabalhador,  a  critério  da
Administração.
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
Obrigações Trabalhistas
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
Exame médico periódico – ASO Periódico
Exame medico de mudança de função 
Exame médico de retorno ao trabalho – ASO de retorno ao
trabalho
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
FGTS
Guia de Recolhimento de FGTS 
Relação de empregados (RE) 
Relação de tomadores (RET) 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
Extrato  do  FGTS  por  trabalhador,  a  critério  da
Administração.
Documentos relativos a saúde do trabalhador
PPRA 
PCMSO 
EPI (recibo de entrega)
Laudo pericial
DOCUMENTOS PERTINENTE À FÉRIAS E 13º SALÁRIO
Férias Aviso 
Aviso de férias
Requerimento de abono pecuniário
Recibo de férias
Recibo de abono pecuniário
Planilha os períodos aquisitivos e concessivos
Documentos a serem apresentados na cessação do contrato de trabalho 
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT)
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Guia de Recolhimento de Rescisório do FGTS (GRRF)
Exame médico demissional – ASO demissional
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) -
Demissão

* Os itens destacados no Formulário são iniciais, podendo ser acrescentados novos parâmetros de fiscalização contratual no decorrer da
execução, além de não afastar os disciplinados no Art. 34, §5º da Instrução Normativa Nº 2/2008/MPOG.

                                                        

__________________________
Assinatura/Nome/Matricula

       (servidor responsável pela conferência)

ANEXO E  DO TERMO DE REFENCIA  – PERIODICIDADE DA ROTINA DE FISCALIZAÇÃO* 

ITE DOCUMENTO INÍCIO DA SOLICITA SOLICITAÇ SOLICITAÇ LEGISLAÇÃO
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M PRESTAÇÃ
O DOS

SERVIÇOS

ÇÃO
ANUAL

ÃO
MENSAL

ÃO EM
ÉPOCAS

VARIADAS
1 Contrato de 

trabalho 
 (X) Novos

contratos
CLT, art. 8º 

2 Regulamento 
interno 

(X) CLT, art. 8º

3 Convenção/acord
o/sentença 
normativa

(X) Data-base CLT,  art.  8º,
art.  611  e
seguintes

4 Registro de 
empregados

(X) Novos
contratos

CLT, art. 41

5 Registro de 
empregados

(X) Nota 1 CLT,  art.  29  e
seguintes

6 ASO adimensional (X) Novos
contratos

CLT, art.  168 e
NR 7

7 ASO periódico Nota 2 CLT, art.  168 e
NR 7

8 ASO retorno/
alteração

Retorno/
Alteração

CLT, art.  168 e
NR 7

9 ASO demissional Demissão CLT, art.  168 e
NR 7

10 Controle de horas Horários/
Assinatura

CLT, art. 74

11 Aviso de férias 30 dias
antes

CLT, art. 135

12 Recibo de férias 2 dias
antes

CLT, art. 145

13 Recibo de salário 
e pagamento de 
benefícios

CLT, art. 459

14 Vale-transporte - 
Recibo e 
atualização de 
endereço e 
requisição

Atualizaç
ão/

Requisiç
ão

Recibo Lei nº 9.528/97

15 RAIS Início de
cada ano

Decreto  nº
76.900/85

16 Equipamentos de 
proteção 
individual

(X) (X) Nota 3 CLT, art.  166 e
NR nº 6

17 Guia de 
Recolhimento de 
FGTS 

Lei nº 9.528/97
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(GRF)/Relação de 
Empregados e 
Informações à 
Prev. Social (RE)

18 Cadastro Geral de
Empregados e 
Desempregados 
(CAGED)

Nota 4 Lei nº 4.923/65

19 Folha de 
Pagamento

(X) Lei  nº
8.212/91,nart.
32, inc. I

20 Atestados/justific
ativas

Sempre
que

ocorrer
21 Décimo terceiro 

salário - Recibos 
de pagamento

1ª e 2ª
parcelas -

Nota 5

Leis  nºs
4.090/62  e
4.749/65

22 Certificado de 
Regularidade do 
FGTS (CRF)

(X) Nota 6 Lei  nº  8.036,
art. 27

23 Programa de 
Prevenção de 
Riscos Ambientais
(PPRA

(X) NR nº 9

24 Recolhimento 
previdenciário

A partir do
dia 10

Lei  nº
8.212/91,  art.
22 e seguintes.

25 Salário -família 
(documentação)

(X) - Nota
7

Novembr
o - Nota

8

Maio/Nov
embro -
Nota 9

Lei  nº
8.213/91,  art.
67

26 Certidão Negativa
de Débitos 
Previdenciários 
(CND)

(X) Nota 10 Lei  nº
8.212/91,  art.
47

27 Comunicado de 
Acidente do 
Trabalho (CAT)

Ocorrênci
a de

acidente

Lei  nº
8.213/91,  art.
22

28 Notas fiscais 
retenção - 11% 
INSS

Nota 11 Lei  nº
8.212/91,  art.
31

29 Termo de 
rescisão de 
contrato de 
trabalho como 
homologação

Após
rescisões

CLT, art.  477 e
IN MTe/SRT nº
15/10
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30 Guia de 
Recolhimento 
Rescisório do 
FGTS (GRRF)

Após
rescisões

Lei nº 9.491/97

31 Aviso-
prévio/pedido de 
demissão

Após
rescisões

CLT, art. 487

32 Contrato de 
prestação de 
serviços

(X) IN  MTb  nº
03/97

33 Certidão Negativa
de Débitos 
Trabalhistas

(X) (X) Lei  nº
12.440/11

NOTAS:
(1) Férias, Contribuição Sindical e Rescisão Contratual. 
(2) Anual para menos de 18 anos e mais de 45 anos. Bianual nos demais casos. Atividades 
especiais - a critério médico.
(3) Sempre que houver admissão, demissão ou transferência de empregados. 
(4) Recomenda-se a conferência pela Internet por ocasião do pagamento.
(5) Apresentar no início a certidão de nascimento ou documentação relativa ao equiparado 
ou inválido e a Ficha de Salário Família.
(6) Atestado de vacinação obrigatória até 7 anos de idade.
(7) Comprovantes de frequência à escola, para crianças de 7 a 14 anos.
(8) Recomenda-se a conferência pela Internet por ocasião do pagamento.
(9) Observar relação dos serviços sujeitos à retenção – Regulamento da Previdência Social 
(Dec. 3.048/99), art. 219 e IN INSS/DC nº 03/2005.

NOTA EXPLICATIVA ANEXO D DO TERMO DE REFERÊNCIA – FORMULÁRIO DA ROTINA DE 
FISCALIZAÇÃO E ANEXO E – PERIODICIDADE DA ROTINA DE FISCALIZAÇÃO 
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ROTINAS DE ADMISSÃO
ITEM VERIFICADO SUBDIVISÕES DO ITEM OBJETIVO

Registro do empregado *Anotações em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social
(CTPS).

*Verificar se a função 
exercida, o registro dos 
dados e o salário 
especificado correspondem à
anotação efetuada pela 
empresa.

Concessão de benefícios *Legais e previstos em 
documento coletivo.

*Verificar se os benefícios 
estão sendo corretamente 
concedidos.

Direito ao salário-família *Verificar o recebimento e a 
providência da 
documentação necessária.

Cadastro Geral de 
Empregados e 
Desempregados (CAGED)

*Somente para admissão, 
demissão e transferência.

*Verificar se foi 
corretamente enviado.

Concessão de benefícios *Documentos coletivos 
(acordo coletivo, convenção 
coletiva de trabalho e 
sentença normativa).

*Verificar os benefícios 
concedidos à categoria.

Exame médico admissional *Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO).

*Verificar se o exame foi 
realizado antes do início da 
função e se foi integralmente
custeado pela empresa.

           DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO
ITEM VERIFICADO SUBDIVISÕES DO ITEM OBJETIVO

Jornada de trabalho *Jornada normal; 
*Controle da jornada; 
*Prorrogação e 
compensação da jornada; 
*Jornada noturna;
*Jornada insalubre e 
perigosa;
*Turno ininterrupto de 
revezamento; *Jornada 12 x 
36.

*Verificar se os empregados 
cumprem jornada normal ou 
se estão sujeitos a 
prorrogações (horas-extras) 
ou compensações (banco de 
horas);
*Verificar se a marcação do 
registro de horário está 
sendo corretamente 
realizada;
*Verificar que as marcações 
regulares de ponto (horários 
uniformes de entrada e 
saída) podem invalidar os 
cartões ponto como meio de 
prova na Justiça do Trabalho;
*Verificar os limites de 
tolerância de horário de 
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trabalho;
*Verificar, no trabalho 
noturno urbano, se o 
adicional noturno é pago, se 
a hora noturna foi reduzida e
se às prorrogações do 
trabalho noturno foram 
conferidos os tratamentos 
legais;
*Verificar, no caso de 
existência de agente 
insalubre, o laudo pericial e 
suas determinações, o 
pagamento do adicional, o 
uso do equipamento de 
proteção e o treinamento 
conferido para uso desse 
equipamento;
*Verificar, no caso de 
existência de agente 
perigoso, o laudo pericial e 
suas determinações, o 
pagamento do adicional, o 
uso do equipamento de 
proteção e o treinamento 
conferido para uso desse 
equipamento;
*Verificar, no caso de turno 
ininterrupto de 
revezamento, se a jornada 
adotada está correta, se a 
organização das escalas está 
dentro dos limites legais e se 
existe possibilidade de 
extensão da jornada 
mediante acordo específico 
em documento coletivo para 
o não-pagamento de horas 
extras; *Verificar, no caso de 
existência de jornada de 12 
horas de trabalho por 36 
horas de descanso, se existe 
previsão para adotar tal 
jornada em documento 
coletivo da categoria.
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Salário e remuneração *Parcelas componentes 
Parcelas in natura;
*Regras de proteção ao 
salário.

*Verificar se o salário está de
acordo  com  a  previsão  no
documento  coletivo  da
categoria;  *Identificar  as
parcelas  componentes  e  os
valores  que  podem  ser
concedidos sem que venham
a  compor  os  salários;
*Verificar  se  é  concedido
salário  in  natura,
principalmente  no  quesito
alimentação,  para  distinguir
a  alimentação  concedida
pelo  Programa  de
Alimentação  do Trabalhador
(PAT),  que é um insumo, da
alimentação  que  é  parcela
salarial;
*Verificar  se  a  empresa
cumpre  a  data  limite  para
pagamento dos salários e se
os  recibos  de  pagamento
estão  corretamente
discriminados  e  assinados;
*Verificar  se  os  danos
causados  pelo  empregado,
que  foram  descontados  de
seu salário,  tinham previsão
expressa  em  cláusula
contratual  de  trabalho  para
desconto (em caso de culpa)
ou se foi ocasionado por dolo
do empregado;
*Verificar os descontos legais
que o salário comporta.

Repouso semanal 
remunerado

*Escalas de trabalho; *Dia 
de repouso semanal e 
feriado; *Trabalho em dia 
destinado ao repouso.

*Verificar se a empresa 
organiza escalas de trabalho 
determinando o dia do 
repouso semanal 
remunerado;
*Verificar se a empresa 
cumpre as determinações de 
folgas coincidentes com dias 
de domingo para homens e 
mulheres; *Verificar se o 
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feriado nacional, estadual e 
municipal é garantido; 
*Verificar se houve folga 
compensatória em outro dia 
da semana em caso de 
necessidade de trabalho no 
dia destinado ao repouso ou 
se houve pagamento de 
dobro do trabalho realizado 
em caso de não- concessão 
da folga;
*Verificar se a empresa 
pagou ao empregado o 
reflexo das horas extras e do 
adicional noturno, se for o 
caso, no repouso semanal 
remunerado.

Intervalos legais *Intervalos dentro da 
jornada; *Intervalos entre as
jornadas.

*Verificar se os intervalos 
legais estão sendo cumpridos
em quaisquer jornadas, 
inclusive as noturnas e as 
que se desenvolvem em 12 
horas de trabalho por 36 
horas de descanso;
*Conhecer o posicionamento
do judiciário trabalhista no 
que tange à flexibilização dos
intervalos, ainda que 
previstos assim em 
documento coletivo de 
trabalho; *Verificar se os 
empregados realmente 
gozaram do intervalo. Caso 
contrário, verificar se o 
pagamento do intervalo foi 
realizado com acréscimo de 
50%; *Verificar a existência 
em Edital de cláusula 
prevendo turma de 
jantistas/almocistas para 
propiciar o cumprimento dos
intervalos legais.

Férias *Verificar se o direito de 
férias foi conferido em 
sintonia e de acordo com as 
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faltas sem justificativas do 
período aquisitivo de férias; 
*Verificar se as férias foram 
concedidas dentro do 
período concessivo de férias, 
independentemente do 
início do contrato 
administrativo;
*Verificar se o pagamento de
férias foi devidamente 
antecipado e realizado com 
acréscimo de um terço;
*Verificar se o empregado foi
previamente comunicado 
para gozo de férias;
*Verificar a inexistência de 
parcelamento de férias;
*Verificar a obrigação da 
empresa de converter parte 
das férias do empregado em 
abono pecuniário se houver 
requisição nesse sentido 
formalizada dentro do prazo 
legal; *Verificar se houve 
adiantamento da primeira 
parcela de 13º salário por 
ocasião das férias em caso de
requisição do empregado 
nesse sentido em janeiro do 
ano correspondente;
*Verificar se a empresa 
computou as parcelas 
variáveis para efeito de 
pagamento de férias, tais 
como, horas- extras, 
adicional noturno, 
insalubridade, 
periculosidade, entre outras.

Gratificação natalina (13º 
salário)

*Verificar se o 13º salário foi
devidamente  pago  em  duas
parcelas  e  se  essas  parcelas
obedeceram  aos  prazos
legais;  *Verificar  se  na
remuneração  do  13º  salário
constam  as  parcelas  de
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natureza  variável  a  exemplo
de  adicional  noturno,
insalubridade, entre outras.

Faltas *Ausências justificadas; 
*Ausências injustificadas.

*Verificar se a empresa 
garantiu o pagamento do dia 
de trabalho em caso de 
ausências justificadas por lei,
bem como nos demais 
afastamentos justificados 
ocorridos durante a 
execução do contrato, a 
exemplo de doença, acidente
do trabalho, parto, adoção 
ou aborto. 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO (OBRIGAÇÕES
ESPECIAIS)

ITEM VERIFICADO SUBDIVISÕES DO ITEM OBJETIVO
Obrigações previdenciárias 
que se relacionam com as 
trabalhistas

*Folha de pagamento; 
*Comunicado de acidente do
trabalho.

*Verificar se a folha de 
pagamento comporta as 
parcelas de natureza salarial 
e indenizatória; *Verificar se 
a folha é preparada 
mensalmente; *Verificar se 
todos os empregados 
designados para a prestação 
do serviço estão 
relacionados na folha de 
pagamento; *Verificar se a 
empresa prestadora enviou o
comunicado de acidente, 
ainda que não apresente 
aparente lesão; *Verificar se 
a empresa enviou o 
comunicado em caso de 
doença ocupacional, 
acidente de trajeto e demais 
equiparações.

Obrigações trabalhistas *Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS); 
*Exames médicos 
obrigatório.

*Verificar se a empresa 
enviou corretamente a RAIS; 
*Verificar se a empresa 
procedeu aos demais exames
médicos obrigatórios 
(periódicos, de mudança de 
função e de retorno ao 
trabalho, se for o caso).
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Certificados de 
regularidade

*Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço *Certidão 
Negativa de Débitos 
Previdenciários

*Verificar se os certificados 
de regularidade foram 
entregues dentro do prazo 
de validade e conferir sua 
emissão pela Internet.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
ITEM VERIFICADO SUBDIVISÕES DO ITEM OBJETIVO

Parcelas pagas em rescisão 
contratual

*Parcelas salariais; 
*Parcelas indenizatórias.

*Verificar, quando a 
cessação do contrato de 
trabalho do empregado com 
a empresa prestadora de 
serviços se dá durante a 
vigência do contrato 
administrativo, se foram 
devidamente pagas as verbas
de natureza salarial (saldo de
salários, 13º salário 
proporcional) e as verbas de 
natureza indenizatória (férias
indenizadas, 13º salário 
indenizado, aviso prévio 
indenizado, indenização de 
FGTS por dispensa sem justo 
motivo e demais parcelas 
porventura cabíveis).

Homologação do contrato Verificar se a homologação 
de contrato de trabalho 
superior a um ano de 
vigência se deu e se os 
documentos necessários 
foram devidamente 
apresentados, com destaque 
para o exame demissional e 
para os documentos 
referentes ao seguro 
desemprego em caso de 
dispensa sem justa causa.

Garantias provisórias de 
emprego

Verificar se o empregado não
está sob gozo de garantia 
provisória de emprego, que 
constitui impedimento para 
a quebra contratual sem 
justo motivo; Verificar o 
prazo de duração das 
garantias mais comuns e se 
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elas não coincidem com 
concessão de aviso prévio.

ANEXO F DO TERMO DE REFENCIA – LISTA DE CONFERÊNCIA PARA ATESTE DA NOTA FISCAL 

CHECKLIST (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS) PARA ATESTE DE NOTA FISCAL

Contrato n.: Unidade:
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Empresa: Serviço:
Mês: Nº de Terceirizados:

 
ITEM SIM/Nº NÃO/Nº

Ocorrência de falta durante o mês   
As faltas e os impedimentos foram cobertos   
A  contratada  forneceu  toda  documentação  obrigatória  da  mão  de  obra
diretamente envolvida na execução dos serviços:   
- Comprovante de pagamento de salários   
- Comprovante de pagamento de vale-transporte   
- Comprovante de concessão de alimentação   
- Comprovante de pagamento de férias se for o caso;   
- Comprovante de pagamento de 13º salário, se for o caso;   
- Comprovante de pagamento de verbas rescisórias, se for o caso;   
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)   
- Comprovante do recolhimento do FGTS:   
1. Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social
(GFIP)   
2. Cópia da Guia de Recolhimento de FGTS (GRF) com autenticação mecânica ou
acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário,  ou  comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;   

3. Cópia da Relação de Trabalhadores Constante do Arquivo SEFIP (RE)   
4. Cópia da Relação de Tomadores/Obra (RET)   
5. Certificado de Regularidade de FGTS   
- Comprovante de recolhimento de INSS:   

1. Cópia do protocolo de envio do arquivo, emitido pela Conectividade Social
(GFIP);   
2. Cópia do comprovante de declaração à Previdência;   
3.  Cópia da Guia da Previdência Social  (GPS) com autenticação mecânica ou
acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário,  ou  comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;   
4. Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND)   
A empresa está regular perante o SICAF.   
Certidões Negativas de Regularidade Fiscal   
Observações:    

Assinatura/Nome/Matricula
(servidor responsável pela conferência)

ANEXO G DO TERMO DE  REFENCIA  –  DECLARAÇÃO DE  CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(Redação  dada  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  24  de  junho  de  2014)  Declaro  que  a
empresa  ___________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ
(MF)  no  ____________________,  inscrição  estadual  no  ________________________,
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estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com
a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato

Valor total dos Contratos

                                                                       Local e data                         
                                          ________________________________________
                                                        Assinatura e carimbo do emissor 

Observação: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o 
endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

ANEXO H DO TERMO DE REFENCIA – DEMONSTRATIVO DE CONSUMO MENSAL ESTIMADO
DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIR DE REFERÊNCIA 

UNIDADE CONSUMO MÉDIO/MÊS MARCAS DE REFERÊNCIA
ITE

M
REFERENCIAL DOS PRODUTOS UNIDADE CONSUMO

MÉDIO/MÊS
MARCAS DE

REFERÊNCIA
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1 Água Sanitária (5 litros) Galão 10 Qbel/ Qboa
2 Álcool Litro 20 Tupi/Cooperalcool
3 Aromatizante  Spray  –  400  ml

(Bom Ar)

Unidade 25 Air Wick/Bom ar/Glade

4 Air Clean (5 litros) Galão 07 --
5 Balde (15, 20 lts) Unidade 10 a cada 3

meses
--

6 Bombinha Spray Unidade 6 a cada 3

meses

--

7 Bombril 60 g Pacote 14 Bombril/Assolan
8 Cera Líquida Incolor (5 litros) Galão 07 Politriz
9 Desinfetante líquido (5 litros) Galão 20 Minuano/Bombril/Veja

10 Detergente Neutro Litro 60 Minuano
11 Esponja de Louça Unidade 40 Brilhus/Scoth Bright
12 Esponja 120x1 100x71x20 Unidade 20 a cada 3

meses
--

13 Escovão p/lavar piso Unidade 10 a cada 3
meses

--

14 Escova de roupa Unidade 15 a cada 3
meses

--

15 Escova Sanitária Unidade 20 a cada 3
meses

--

16 Flanela branca 30x40  60x1 Unidade 36 --
17 Limpa vidros 12x500 ml Unidade 40 Vidrex/ Veja
18 Multi-uso 24x50 ml Unidade 40 Uau
19 Lick brilho Litro 20 --
20 Lustra móveis Unidade 40 Ypê
21 Luva de borracha M Unidade 38 --
22 Papel toalha interfolhas branco 

(fardo c/ 5 pcte de 1000 fls.cada)

Fardo 40 Florax Premium

23 Papel  higiênico  60  mts  fardo

c/64

Fardo 40 Milli/Florax

24 Papel higiênico 600 mts c/08 Fardo 4 Milli/Florax
25 Papel toalha rolo c/2 Fardo 6 Milli/Florax
26 Pano  de  chão  branco  42x70

48x1

Unidade 40 --

27 Palha de Aço (grossa) Pacote 30 Bombril/Assolan
28 Pedra Sanitária Unidade 200 Bell/Glade
29 Rodo M, G Unidade 10 a cada 3

meses

--
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30 Refil enceradeira Unidade 8 --
31 Removedor Litros 40 Usso-max
32 Sabonete líquido 5L Galão 8 Palmolive/Bell plus soft
33 Sabão em pó 12x100K Unidade 40 Ace/Omo
34 Sabão em Barra Dúzias 2 Jamary/Minuano
35 Saco de lixo 50 litros Unidade 2.500 --
36 Saco de lixo 100 litros reforçado Unidade 1.250 --
37 Sapólio em pó 300 g Unidade 40 Bombril/Pinho bril
38 Vassoura de pêlo, Nylon, piaçava Unidade 15 a cada 3

meses
Lady cinza

39 Cheirinho  Aromatizante  de

ambientes (2 litros)

Unidade 6 Uzzo Fácil

40 Inseticida sem cheiro Caixa 1 Baygon
41 Detergente  Gel  concentrado  (5

litros)

Galão 4 Uzzo Fácil

  ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA – DESCRITIVO TÉCNICO (OBJETO/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO)

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização
e conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habilitada, bem como forne-
cimento dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades
do Legislativo Municipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses.

Locais onde serão executados os Serviços:
- Pavilhão 1– Administração da CMPV Recepção e Plenário;
- Pavilhão 2 e 3 – Gabinetes do Vereadores, setores Administrativo e banheiros;
- Pavilhão 4 – Almoxarifado;
- Área Externa – Estacionamento e corredores de acesso.

ITE
M

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

01 Prestação de serviços de limpeza,
higienização e conservação, com
emprego  de  mão  de  obra
qualificada  e  habilitada,  bem
como fornecimento dos materiais
necessários  à  execução  dos
serviços,  para  atender  as
necessidades  do  Legislativo
Municipal  de  Porto  Velho  –  RO
por 12 (doze) meses, COM UMA
AREA DE 7.738,85m2.

Mensal 12
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação  completa  da  licitante  ou  consórcio)  doravante  denominado
(Licitante/Consórcio),  para  fins  do  disposto  no  subitem _______(completar)  do  Edital
_____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação
da  Licitação)  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo  ______________________
(Licitante/Consórcio) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________
(identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________(identificação  da  Licitação),  por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial  ou de fato  da ______________(identificação da Licitação)
quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,
comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, ___ de __________ de 2017.

     __________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/consórcio,

no âmbito da licitação,
com identificação completa)
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ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a entregar todo o objeto/serviço 
de que trata o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº. ____/____/CPL/PMMN/RO pelos pre-
ços constantes da nossa PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “1”, e de acordo com 
os serviços especificados neste Edital. Declaramos, ainda, que:
 
a) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores. 

b) Declaramos plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases 
da licitação. 

c) Declaramos a assunção de responsabilidade pela entrega dos materiais e sujeição às 
condições estabelecidas no presente Edital. 

d) Reconhecemos o direito da Administração Pública de que existência de preços registra-
dos não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, fa-
cultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendido, sendo assegurada 
à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições, na forma da 
Lei. 

e) Declaramos sob as penas da lei, que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra 
de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição 
Federal, em conformidade com a Lei nº. 9.854, de 27/10/99. 

f) Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus anexos. 

g) Declaramos, que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo emprega-
tício em órgãos nas esferas Estaduais, Federais ou Municipais para poder participar do 
pregão eletrônico acima identificado. 

h) Declaramos de que a empresa, não foi declarada inidônea, para licitar ou contratar com
a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, bem 
como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 
habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, re-
gularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
___________________________________, _____ de _____________________ de _______ 
Local e data 
                                                    _____________________________________ 
                                                                                (Assinatura do representante legal) 

CPF
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ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL/CPL/CMPV
END: RUA BELÉM, nº 139 – BAIRRO EMBRATEL.
LICITAÇÃO: Modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2017
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Consumidora: Câmara Municipal de Porto Velho
Licitante:___________________________CNPJ:____________________
Celular: (_______)________________Endereço:______________________
Conta Corrente:____________Agência:______Banco

ITE
M

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

01 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lim-
peza, higienização e conservação, com emprego de mão de obra qualifi-
cada e habilitada, bem como fornecimento dos materiais necessários à
execução dos serviços, para atender as necessidades do Legislativo Mu-
nicipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses.

Locais onde serão executados os Serviços:
- Pavilhão 1– Administração da CMPV Recepção e Plenário;
- Pavilhão 2 e 3 – Gabinetes do Vereadores, setores Administrativo e banheiros;
- Pavilhão 4 – Almoxarifado;
- Área Externa – Estacionamento e corredores de acesso.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

Prestação  de  serviços  de
limpeza,  higienização  e
conservação,  com  emprego
de mão de obra qualificada e
habilitada,  bem  como
fornecimento  dos  materiais
necessários  à  execução  dos
serviços,  para  atender  as
necessidades  do  Legislativo
Municipal  de  Porto  Velho  –
RO  por  12  (doze)  meses,
COM  UMA  AREA  DE
7.738,85m2.

Mensal 12

 VALOR TOTAL PARA ATENDER POR UM PERIODO DE 12 M3SSES...............................R$

Obs.

a) As planilhas  encontra-se no Anexo I do referido Edital, 
Os  produtos/serviços adquiridos  serão  fornecidos  de  forma  gradual  ao  longo  da

vigência do Contrato, conforme a necessidade da CONTRATANTE; 
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b)  A empresa  deverá  prestar  atendimento  exclusivamente  nos  veículos  oficiais  da
CONTRATANTE,  e  somente  mediante  a  apresentação  da  respectiva  requisição,
devidamente assinada pelos servidores designados pela CONTRATANTE. 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
CONDIÇÕES DE ENTREGA: Conforme o estabelecido no Termo de referencia anexo do
edital.

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome/razão  social)

__________________________________________________________,

inscrita no CNPJ n° ____________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a)
Sr(a)___________________________________________________________________
_,  portador(a)  do  RG  nº__________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº
__________________,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no  Edital  Ref.:  PREGÃO
ELETRONICO Nº. 001/2017/CPL/CMPV/PVH, sob pena de aplicação  das sanções
administrativas cabíveis e as penas da lei, ser:
(    ) Microempresa; 

(    ) Empresa de Pequeno Porte;

Nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no

§4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e tendo interesse usufruir os benefícios

nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. 

Porto Velho, _____ de _______________ de 2017.

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Carimbo de CNPJ da empresa
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Pregão

Presencial nº 001/2017/CPL/CMPV/PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal

empregado(s)  menor  (es)  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou

insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de

aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações: 
– Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;
– Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017/CPL/CMPV/PVH

A  EMPRESA  ..................................,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob
nº  .................................,  com  sede  rua/av.  ...........................,  nº  .......,
bairro ..............,
cidade  ..........,  UF  ........,  CEP  ...................  complemento  ..........................,  em
conformidade  com o  disposto  no  art.32,  §2º,  da  Lei  nº  8.666/93,  DECLARA,  sob  as
penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação
para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar
as ocorrências posteriores.

Local e data.

__________________________
Assinatura do representante legal
RG: .......................
CPF: ......................

____________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa

_______________________________
(assinatura e carimbo)
  (representante legal)
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ANEXO VIII

 (MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – CMPV
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Rua Belém, nº 139, Bairro: Pedacinho de Chão, Porto Velho – Rondônia.

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2017/CPL/CMPV/PVH

Declaramos  em  atendimento  ao  previsto  no edital  do  PREGÃO  em
referencia, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação  no  presente  certame,  ressalvadas  as  disposições  constantes  da  Lei
Complementar 123/2006, se for o caso. 

Local e data

_______________________________
(assinatura e carimbo)
  (representante legal)
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

Referente: EDITAL PREGÃO Nº 001/2017
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2017/CPL/CMPV/PVH
PROCESSO Nº 01.00276-000/2017

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA,  HIGIENIZAÇÃO
E  CONSERVAÇÃO,  COM  EMPREGO  DE
MÃO  DE  OBRA  QUALIFICADA  E
HABILITADA,  BEM  COMO
FORNECIMENTO  DOS  MATERIAIS
NECESSÁRIOS  A  EXECUÇÃO  DOS
SERVIÇOS  PARA  ATENDER  POR  UM
PERÍODO  DE  DOZE  (MESSES),  QUE
ENTRE  SÍ  CELEBRAM  A  CÂMARA
MUNICIPAL  DE  PORTO  VELHO,  POR
INTERMÉDIO  DA  DIRETORIA
ADMINISTRATIVA  E  FINANCEIRA  –  DE
UM  LADO  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA___________________,  PARA
OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos _________ dias do ______de ________ do ano de dois mil  e onze, a  CÂMARA

MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no

CNPJ  sob  o  nº  04.107.678/00001-29,  situada  na  Rua  Belém,  nº  139,  Bairro  Meu

Pedacinho  de  Chão,  nesta  Capital,  neste  ato  representado  pelo  Excelentíssimo

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho,  Sr.  MAURÍCIO  CARVALHO,

brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX/SSP/xx e CPF nº.

xxx.xxx.xxx.-xx,  por  intermédio  do  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  E

FINANCEIRO –  DAF, neste  ato  representado  pelo  Secretário,  Sr.  JOSÉ  EDUARDO

PIRES,  brasileiro,  portador  da  cédula  de  identidade  nº  XXXXX/SSP/XX,  CPF  Nº

XXX.XXX.XXX.-XX, e a Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob

nº____________, com sede na____________________________, nesta Capital,  neste

ato  legalmente  representada  por  seu  representante

legal_______________________________________,  resolvem  celebrar  o  presente

contrato,  que  tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na

execução contratual, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e

alterações  posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório,  na  modalidade  Pregão
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Eletrônico nº  001/2017/CPL/CMPV/PVH, autorizado pelo  Processo Administrativo

nº  01.00276-000/2017,  nos  termos  do  Parecer  nº____/PG/2017,  mediante  as

cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higieni-
zação e conservação, com emprego de mão de obra qualificada e habilitada, bem como
fornecimento dos materiais necessários à execução dos serviços, para atender as necessi-
dades do Legislativo Municipal de Porto Velho – RO por 12 (doze) meses,  de acordo com
as especificações constantes do Edital de convocação e seus anexos.

Parágrafo  Único  –  Integram  este  documento  contratual,  guardada  a  necessária
conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:

h) O Parecer nº _______/2017/PG/2017, as fls_______;
i) O Processo Administrativo nº 01.00276-000/2017, por intermédio do qual foi condu-
zido o procedimento licitatório;
j) Proposta da CONTRATADA, constante dos autos, as fls. _______.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 –  O presente  contrato  será  executado  sob o  regime de  empreitada  por  MENOR
PREÇO GLOBAL, sendo o preço de cada item fixo e irreajustável;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

3.1. O valor estimado deste contrato é de  R$ ___________ (_______________),
valor este irreajustável durante o prazo contratual, exceto no que diz respeito à cláusula
quinta deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 Ficam as empresas responsáveis no último dia útil de cada mês através de expediente
encaminhado  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  –  DAF  com  as  notas  ficais  e
requisições, solicitar o pagamento que será efetuado pela Divisão Financeira da Câmara
Municipal de Porto Velho, através ordem bancária em nome da empresa vencedora, no
prazo  de  até  o  10º  (décimo)  dia  consecutivo,  contados  da  emissão  do  Termo  de
Recebimento Definitivo dos materiais, mediante parecer emitido pelo Controle Interno da
CMPV e, verificação da legalidade do ato comprovando a entrega dos materiais conforme
nota fiscal devidamente certificada e apresentação das certidões de regularidades fiscais,
devendo o licitante fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco,
por ocasião da proposta;

4.2 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço
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4.3  Transcorrido  o  prazo  estabelecido  no  presente  instrumento  para  o  pagamento,  a
Camara Municipal fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento das obrigações até a do efetivo pagamento, aplicando as atualizações com
base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE:

5.1 -  O valor  do presente  contrato  é  irreajustável  nos  termos da  legislação  vigente,
considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o
desequilíbrio econômico financeiro na relação contratual, por intermédio de informações
oficiais, tendo por base as disposições do parágrafo 8° do art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 – O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com vigência a partir da
data de sua assinatura, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, mediante a formalização de Termo Aditivo, com
fundamento no Inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

7.1 – Os eventuais fornecimentos oriundos deste Registro ocorrerão da seguinte forma:

7.1.1 -  Quando  da  Solicitação  pela  Camara  Municipal,  os  itens  de  serviços  serão
solicitados  mediante  a  emissão  de  empenho   observado  o  quantitativo  empenhado,
estimado para 12(doze) meses.

7.1.2  –  O  recebimento  dos  produtos  descritos  acima  será  realizado  por  Comissão
designada  para tanto,  mediante  apresentação  pela Futura  Contratada  das notas  ficais
emitidas  no  período  que  serão  verificadas  de  acordo  com  o  relatório  emitido  pelo
Departamento Administrativo – DA/CMPV;

7.1.3  -  O  recebimento  dos  produtos  descritos  acima  será  realizado  por  Comissão
designada para tanto, mediante apresentação pela Futura Contratada de Nota fiscal que
serão verificadas com o Departamento Administrativo – DA/CMPV;

7.1.4 -  A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
contadas do recebimento da ordem de fornecimento, no Departamento Administrativo –
DA/CMPV;

7.2  -  A  critério  da  Administração,  poderá  haver  fornecimentos  adicionais  dentro  do
período estipulado no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

8.1  - Se a contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
no orçamento da Camara Municipal de Porto Velho como Projeto Atividade e Elemento de
Despesa;

8.2 - Os recursos orçamentários são provenientes do Projeto Atividade e Elemento de
Despesa a seguir exposto:
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Projetos Atividade: 01.01.01.122.010.2.2.001 – Administração da Unidade.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

9. Compete à CONTRATADA:

9.1 A Contratada obriga-se a:

9.1.1 Fornecer os materiais a Câmara Municipal de Porto Velho, mediante a apresentação
de  Nota  de  empenho  devidamente  assinada  pelo  o  ordenador  de  despesa  e  servidor
competente;

9.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3 O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
9.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

9.1.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede  a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem o  cumprimento  do  prazo
previsto, com a devida comprovação;

9.1.6 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

9.1.7 Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.8  Responsabilizarem-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento  de  pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato;

9.1.9 A futura  contratada deverá efetuar  a entrega do (s)  PRODUTO/SERVIÇOS (s),
conforme informado na cláusula 7ª deste Contrato, observando sempre, a competente
emissão de empenho, a formalidade exigida para o documento, e ainda:

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 - O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1 - Além daquelas determinadas por leis decretos, regulamentos e demais disposições
legais a Contratante se obrigará:

10.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para o fiel cumprimento das obrigações dentro
das normas e condições estabelecidas no edital;
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10.1.2  -  Receber  os  produtos  entregues  pela  futura  contratada,  desde  que  em
conformidade  com as disposições  constantes  do Edital,  do Termo de Referência,  bem
como, da Ata de Registro de Preços; 

10.1.3  -  Efetuar  regularmente  o  pagamento  do  objeto  da  contratação,  desde  que
atendidas às disposições constantes deste Termo, do Edital de Licitação, bem como, da
Ata de Registro de Preços;

10.1.4 - Expedir a solicitação atreves de nota de empenho destinadas ao fornecimento;

10.1.5 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a
solicitação do(s) produtos(s);

10.1.6 -  Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido
no edital;

10.1.7 - Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar fora
das especificações, conforme anexo I do Edital.

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de
Preços, serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial
da prestação as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e
87  da  Lei  nº  8.666/93,  aplicando-se  ainda,  as  seguintes  sanções  administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório;

a) advertência;

b) multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para  entregar os produtos a contar do prazo estipulado
em cada  ordem de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

c) multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para iniciar os serviços, a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para
a assinatura do contrato;

e) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei;

f) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar
causa à rescisão do contrato;

g) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo de até 02 (dois) anos;

h)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante o Município, depois de ressarcido dos prejuízos causados e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada na letra anterior.

11.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 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, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal,  garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos,  sem prejuízo das multas  previstas em Edital  e no contrato  e das demais
cominações legais.

11.3  -  As multas  serão aplicadas  após regular  processo administrativo.  A multa  será
deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja
insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do
valor homologado;

11.4 - As sanções administrativas previstas neste Contrato são independentes entre si,
podendo ser  aplicadas  isoladas  ou cumulativamente,  sem prejuízo  de outras  medidas
legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

11.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será
observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

a) recusar-se a fornecer o produto contratado, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis;

b) prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da
fiscalização;

c)  transferir  ou  ceder  suas  obrigações,  no  todo  ou  em  parte  a  terceiros,  sem  a
concordância expressa do Município;

d) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

e) desatender às determinações da fiscalização;

11.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público.

11.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir  comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  empresa  contratada,  após  o  regular
processo administrativo.

11.8  -  As  penalidades  aplicadas  só poderão ser  relevadas  nos casos de força maior,
devidamente comprovado, a critério do Município.

11.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05(cinco)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:
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12.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos
previstos em lei e neste instrumento:

d) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações
que norteiam a execução do objeto do contrato;

e) O desatendimento às determinações necessárias a execução con-
tratual;

f) A prática reiterada de atos considerados como faltosos, os quais
devem ser devidamente anotados, nos termos do § 1º do art. 76 da Lei nº 8.666/93;

g) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da
estrutura da empresa, desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;

h) Razões de interesse público, devidamente justificadas;

i) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da exe-
cução do objeto do contrato;

12.2. A rescisão contratual poderá ser determinada:

g) Por  ato  unilateral,  nos  casos  elencados  no  art.  78,  incisos  I  a  XII,  da  Lei  nº
8.666/93;

h) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetos da Adminis-
tração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS:

13.1. São prerrogativas do CONTRATANTE: 

e) Empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que obje-
tive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

f) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou na ocorrência
dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

g) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveni-
ente ao interesses da Administração;

h) A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

14.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado as disposições do Pregão nº
0  /CPL/CMPV e a Proposta da CONTRATADA, conforme documento constante dos autos,
as fls. __.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou
em parte.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações  posteriores.  Caso  haja  dúvidas  decorrentes  de  fatos  não  contemplados  no
presente  contrato,  estas  serão  dirimidas  segundo  os  princípios  jurídicos,  aplicáveis  a
situação fática existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da
prevalência do interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO:

17.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

19.1 -  Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação
em forma de extrato no Diário Oficial do Município - D.O.M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido  e  achado conforme, é assinado  pelas  partes e duas  testemunhas  que também o
assinam,  dele  sendo  extraídas  as  cópias  que  se  fizerem  necessárias  para  seu  fiel
cumprimento,  todas de igual  teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria
Geral do Município.  

Porto Velho/RO, ____de_______ de 2017.

_______________________________
MAURÍCIO CARVALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

_______________________________
JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________
VISTO:

PROCURADOR GERAL 

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF nº                                 CPF nº
RG nº                                                                RG Nº
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