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PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 
 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, PARAÍBA 
DO SUL/RJ, torna público que através da Secretaria Municipal de Compras e Licitações realizará licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 067/2019, do tipo menor preço, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços visando a 

prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades temporárias do Município, sem 
equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. DADOS DO PREGÃO 
 
Data da sessão: 22/08/2019 - Horário: 10:00 horas 
 
Local: Sede da Prefeitura – Secretaria Municipal de Licitação Julgamento – 
Menor Preço por Item 
 
Valor Estimado: R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) 
 
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 
 
Informações: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br 
 
1.3.  A licitação será por Item, em um único grupo, devido à complexidade dos serviços e a impossibilidade de 
desmembramento sem prejuízo da economicidade e eficiência. 
 
2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL 
 
2.1. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.paraibadosul.rj.gov.br e também pelo 

e-mail licitacao@paraibadosul.rj.gov.br ou alternativamente poderão ser lidos e/ou obtidos na sede da 
Prefeitura – Secretaria Municipal de Compras e Licitações, nos dias úteis, no horário das 08:30 horas às 
18:00 horas. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Qualquer impugnação ao 
Edital do referido Pregão deverá ser protocolada no prazo legal, não sendo admitida impugnação via fac-
símile, e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico. Caso seja enviada impugnação via fac-símile ou e-mail, 
a mesma somente será válida mediante apresentação do original, dentro dos 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 
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4. DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

4.1. Os órgãos requisitantes e os respectivos recursos orçamentários destinados a atender esta licitação em 
2019 através de dotações orçamentárias próprias estão consignadas nas dotações orçamentaria exercício 
de 2019. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto licitado, que na fase 
de habilitação comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital, para 
execução do seu objeto. 

 

5.2. Não poderão participar desta licitação interessados que: 
 

5.2.1. Tenham sido declarados inidôneos por quaisquer órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, suas 
Autarquias e Fundações enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

5.2.2. Empresa ou firma cujo(s) diretor(es), responsável(is) técnico(s) ou sócio(s) seja(m) servidor, funcionário, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Municipal, nos termos do art. 9º da Lei 
8.666/93. 

 

5.2.3. Empresas que estiverem sob falência, dissolução e/ou liquidação; 

 

5.2.4. Empresas reunidas em consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação ou 
forma assemelhada. 

 

5.3. A presente licitação não é exclusiva para microempresa. As microempresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006, deverão comprovar esta condição através de certidão expedida pela Junta Comercial 
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, emitida nos últimos 60 (sessenta) dias, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei Complementar nº 123, de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014. 

 

"Art. 8º (IN 103/2007) - A comprovação da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão 

expedida pela Junta Comercial." 
 

5.4. Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao artigo 43, § 1º da Lei 
Complementar 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento que for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a critério do MUNICÍPIO , para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 

 

5.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 5.4, implicará na decadência do direito de 
prestação de serviços, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 

5.6. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e 
empresas de pequeno porte pela Lei Complementar Nº 123/2006, licitantes que se enquadrem em qualquer 
das exclusões relacionadas no artigo 3º da referida lei. 
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6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. O credenciamento e entrega dos envelopes será a partir das 10:00 horas do dia marcado para abertura. 
 
6.2. O proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo ainda identificar-se, exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente e ainda: 

 
6.2.1. Carteira de Identidade e CPF do sócio, proprietário ou dirigente da Empresa outorgante da Procuração; 

 
6.2.2. O contrato social e alterações ou contrato consolidado ou outro instrumento de registro comercial em 

vigor, no qual estejam expressos seus poderes para outorga da procuração. 
 
6.3. Tratando-se de representante legal ou sócio proprietário deverá apresentar o contrato social e sua última 

alteração ou outro instrumento de registro comercial em vigor. Em se tratando de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. O sócio, proprietário 
ou dirigente da Empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou documento legal equivalente. 

 
6.4. Carta de Credenciamento conforme ANEXO VI ou procuração, com firma reconhecida, dando poderes para 

apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame 
em nome do licitante; 

 
6.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes 
ao Pregão Presencial. 

 
6.6. Deverá ser apresentado, junto ao credenciamento, termo de que concorda com os termos do edital e de que 

cumpre os requisitos de habilitação, além da certidão de microempresa, esta última se for o caso. 
 
6.7. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
 
6.8. As empresas que não tiverem representante para participação da Sessão Pública do Pregão deverão 

apresentar a declaração de que concorda com os termos do edital e de que cumpre os requisitos de 
habilitação, além da certidão de microempresa, esta última se for o caso, fora dos envelopes de proposta e 
habilitação e, automaticamente, terão seus preços finais registrados de acordo com os apresentados nas 
Propostas Comerciais, não podendo dar lances ou questionar sobre possíveis recursos administrativos. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO: APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo 

deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar 
ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

 
7.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo ANEXO IX (inciso VII do  

artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002). 
7.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme modelo ANEXO 

V), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006; 
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7.1.3. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do 
artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento 
diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

 
7.2. Os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados no 

dia da licitação, em envelopes opacos, distintos e fechados, sob pena de desclassificação, contendo as 
seguintes indicações no seu anverso: 

 
 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 - ABERTURA DIA: 22/08/2019 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPNENTE : _____________________________________________ 
 
CNPJ: __________________________________ 
 

 
 
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 - ABERTURA DIA: 22/08/2019 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPNENTE : _____________________________________________ 
 
CNPJ: __________________________________ 
 

 
7.3. Em nenhuma hipótese será concedido novo prazo para a apresentação dos envelopes. 
 
7.4. A Administração não se responsabiliza por envelopes endereçados via postal ou por outras formas, entregue 

em local diverso do determinado, e que, por este motivo, não chegue na data e horário previsto no 
preâmbulo deste Instrumento Convocatório. 

 
7.5. O protocolo dos envelopes implica a aceitação dos termos do Edital, seus anexos e instruções, bem como a 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 
 
7.6. As Licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão 

de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
 
8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1. A apresentação da proposta comercial no presente certame licitatório será considerada como evidência de 

que a licitante proponente examinou completamente o edital e todos os seus anexos, que os comparou entre 
si, que obteve do MUNICÍPIO todas as informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, permitindo 
preparar a proposta comercial de maneira completa. 

 
8.2. Este envelope deverá ser apresentado da seguinte forma: 
 

Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”, em uma única via, obedecendo as seguintes exigências: 
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8.2.1. Carta de Apresentação da Proposta datilografada/computadorizada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, 
como também rubricadas todas as suas folhas – Modelo no ANEXO II - devendo conter, além da Descrição 
detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de Referência, as seguintes informações: 

 

8.2.1.1. O valor mensal e anual proposto para execução do objeto deste edital, numericamente e por extenso. 
 

8.2.1.2. Prazo de validade da proposta comercial, que não poderá ser inferior a 60 dias, contados a partir da 
entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação. Decorrido o prazo 
de validade da proposta, sem convocação para Assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante 
proponente liberada dos compromissos assumidos. 

 

8.2.1.3. A proposta deverá trazer a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas que regem 
as categorias profissionais (com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO) que executarão o 
serviço e as respectivas datas bases e vigências, 

 

a) Os valores de remuneração básica utilizados para cálculo do custo de cada Posto de Trabalho será o 
do mês de Julho/2019. Atividades que tenham alteração na remuneração básica do custo do Posto de 
Trabalho devido à realização de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho em dezembro ou janeiro, 
antes da assinatura da Ata de Registro de Preços, terão os valores corrigidos para determinação do custo 
total do mesmo. 

 

8.2.1.4. A quantidade de pessoal que será alocado na Ata de Registro de Preços, conforme Termo de Referência – 
ANEXO I 

 

8.2.1.5. Número do Pregão, razão social da licitante proponente, o CNPJ, número de telefone, email, endereço, o 
banco, a agência, número da conta bancária. 

 

8.3. O Município poderá solicitar prorrogação do prazo de validade das propostas. Tanto a solicitação quanto a 
respectiva resposta deverão ser realizadas por escrito, não sendo admitida, entretanto, nenhuma outra 
alteração na proposta, por ocasião da concordância de prorrogação de prazo. 

 

8.4. No valor proposto deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
dos serviços. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título. 

 

8.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições estabelecidas neste 
processo, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

9. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 02) 
 

9.1. O envelope nº 02 (Documentação) deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, que dizem 
respeito à habilitação institucional e legal da licitante proponente. Eles devem estar autenticados por 
cartório competente. No caso de fotocópias simples deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, 
para verificação e autenticação pelo Pregoeiro. 

 

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

9.2.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
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9.2.2. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato 
constitutivo em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede , acompanhado de prova da indicação de seus administradores e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

9.2.3. No caso de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de prova da indicação de seus administradores em exercício; 

 

9.2.4. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade o 
exigir; 

 

9.2.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 

9.2.5.1 - Os documentos relacionados no Item "9.2" deste subitem não precisarão constar do 

Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão (cópia ficando em poder do Pregoeiro). 

 

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

9.3.2. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
 

9.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
 

9.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), abrangendo 
inclusive as contribuições previdenciárias e de terceiros; 

 

9.3.5. Prova de regularidade fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

 

9.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeito de Negativa, nos termos do Titulo VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CDNT (Lei 12.440/11.). 

 

9.3.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
 

9.4.1. As licitantes deverão apresentar prova das seguintes qualificações econômico-financeiras: 
 
9.4.1.1. Se optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da 

Receita Federal. 
 
9.4.1.2. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para entrega das propostas. 
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9.4.1.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro 
indicador que o venha substituir, assinado pelo sócio da empresa e pelo contador responsável, 
registrado no Órgão Competente. 

 

a) No caso de sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do balanço de abertura, devidamente 
autenticado. 

 

9.4.2. As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2° do 
Decreto Federal n° 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento do livro digital e o Termo de 
Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA). 

 

9.4.3. Serão aceitos de empresas ME/EPP balanço patrimonial apenas com assinatura de seu representante legal 
e do contador responsável, em cópia autenticada ou via original. 

 

9.4.3.1. A condição de ME/EPP das empresas assim declaradas também será comprovada através da análise 
das demonstrações contábeis apresentadas. 

 

9.4.3.2.   A empresa que declarar ser ME/EPP e não o for, será INABILITADA e passível de SUSPENSÃO do cadastro da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, caso tenha auferido vantagem indevida. 
 

9.4.4. 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 justificativas. 

 

9.4.4.1. Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, o Pregoeiro fixará 
prazo para a sua apresentação, e decidirá motivadamente sobre o seu aceite ou não. 

 

9.4.5. Comprovação de boa situação financeira da licitante através dos índices de liquidez corrente, liquidez 
geral, endividamento total, apresentada por meio de declaração, devidamente assinada por um dos sócios 
e por profissional contábil, indicando obrigatoriamente registro do mesmo no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, sendo calculados conforme o abaixo indicado: 

 

I - Índice de Liquidez Corrente – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação final 
maior que 1,0. 

 

LC (liquidez corrente) = AC (ativo circulante) / PC (passivo circulante) 
 

II - Índice de Liquidez Geral – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação final 
maior que 1,0. 

 

LG (liquidez geral) = AC (ativo circulante) + RLP (realizável a longo prazo) / PC (passivo 
circulante) + ELP (exigível a longo prazo) 

 

III - Índice de Endividamento Total – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação 
final menor que 0,8. 
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ET (endividamento total) = PC (passivo circulante) + ELP (exigível a longo prazo) / AT (ativo 
total) 

 

9.4.5.1. Ou comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

 

9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.5.1. As licitantes deverão apresentar prova das seguintes qualificações técnicas: 
 

9.5.1.1. Comprovação da regularidade de empresa na entidade fiscalizadora do exercício profissional 
(Conselho Regional de Administração), mediante apresentação da Certidão de Regularidade, dentro da validade. 

 

a. A inscrição de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício profissional relaciona-se à 
atividade-fim, a teor do disposto no artigo 1º da Lei 6.839/80. 

 

9.5.1.2. Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com características semelhantes ao objeto deste edital, que comprove ter a 
licitante: 

 

9.5.1.2.1. Executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de 
trabalho a serem contratados; 

 

a. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica e operacional; 

 

b. O(s) Atestado(s) ou Declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços 
prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no 
contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

 

c. Quando o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não contiver em seu teor os dados 
acima, o PREGOEIRO se reserva o direito de efetuar diligência para obter tais informações. 

 

d. O (s) Atestado(s) de Capacidade Técnica poderá (ão) ser apresentado (s) em nome e com CNPJ 
da matriz e/ou da (s) filial (ais) do licitante. 

 

9.5.2. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da 
Licitação, comprovará junto à CONTRATANTE o nível de escolaridade exigida para os profissionais, 
mediante a apresentação de cópia de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente credenciada 
pelo Ministério da Educação, bem como a experiência dos mesmos, através de cópia da Carteira de 
Trabalho, do contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, 
ou ainda de outro documento equivalente cuja validade seja legalmente reconhecida; 

 
9.5.3. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja declarada 

vencedora da Licitação, manterá na cidade de Paraíba do Sul – RJ, filial ou representação dotada de 
infraestrutura administrativa e técnica adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços contratados; 

 
9.5.4. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da 
Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados ao Município e/ou servidores da 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - RETIFICADO 

Prefeitura, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de 
bens do Município ou de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados. 
 

9.5.5. Declaração da Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos de habilitação em processo licitatório e de 
ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Modelo ANEXO III. 

 

9.5.6. Declaração que não emprega mão-de-obra infantil, ou, empregando-a, cumpre o disposto no inciso I do §3º. 
do artigo 227, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, ambos da Constituição 
Federal. Modelo ANEXO IV. 

 

9.6. OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Deverão constar ainda no envelope de habilitação: 
 

9.6.1. Declaração emitida pelo licitante de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este, conforme 
modelo a critério do licitante. 

 

9.6.2. Alvará de localização e funcionamento dentro da vigência. 
 

9.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

9.7.1. Os documentos a serem apresentados na fase de Habilitação devem pertencer especificamente à Matriz ou 
à Filial, não sendo aceita parte da documentação de uma e parte de outra, sob pena de inabilitação, salvo 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
Matriz. 

 

9.7.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por meio de Cartório competente, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou 
por servidor da Administração (desde que a Licitante apresente os originais). 

 

9.7.3. Documentos emitidos pela Internet somente serão aceitos no original e terão sua autenticidade certificada 
junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação (caso haja alguma dúvida). 

 

9.7.4. As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. As certidões 
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data não excedente a 90 (noventa) dias 
de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 

 9.7.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos requeridos 
no presente edital e seus anexos. 

 

9.7.6. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas no Edital implicará na 
INABILITAÇÃO da licitante. 

 

10. DO PROCESSAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

10.1. Após a fase de credenciamento o Pregoeiro (a) procederá à abertura dos envelopes de Propostas Comerciais, 
para verificação do atendimento das condições de aceitabilidade previstas neste edital. 

 
10.2. Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta comercial, no momento do julgamento 

respectivo: 
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a) Conformidade das especificações constantes na proposta com a prevista neste edital e Termo de 
Referência. 

 

b) Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por Item. 
 

c) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as disposições contidas neste edital, não se 
refiram à integralidade do objeto da licitação, apresentem preço superestimado ou manifestamente 
inexeqüível ou que contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 
defeito de linguagem que induza a erros de interpretação. 

 

d) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 

10.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos para orientar sua decisão de aceitabilidade da proposta. 
 

10.4. Em seguida classificará a proposta comercial da licitante proponente de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado propostas comerciais em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
relativamente à de menor preço. 

 

10.5. Para fins de classificação para a etapa de lances, havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, todas 
serão, habilitadas ao certame. 

 

10.6. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subsequentes até o máximo de três, para que as licitantes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. Individualmente convidadas pelo Pregoeiro, as licitantes classificadas na forma sequencial, a partir da 
proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de classificação, apresentarão lances verbais. 

 

10.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 
de ordenação das propostas. 

 

10.9. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a prestação de serviços que reflete na prévia pesquisa de mercado. 

 

10.10. Findos os lances verbais, o Pregoeiro verificará a compatibilidade do preço ofertado com o praticado no 
mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação. Verificando-se, no curso da análise, o 
descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada. 

 

10.11. Aceita a proposta, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope de habilitação, para fim de conferência do 
atendimento às condições de habilitação. 

 

10.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital acerca da habilitação, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 

 

10.13. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem de classificação 
e assim sucessivamente, até a apuração da proposta comercial que atenda ao Município, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto. 

 
10.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante proponente para que seja obtido melhor preço. 
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10.15. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, dentre as que tenham apresentado valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço, o desempate se fará através de 
sorteio, para que se determine qual a empresa que ofertará o primeiro lance verbal, respeitado o direito de 
preferência das microempresas, empresas de pequeno porte e empresas equiparadas. 

 
10.16. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº123/2006, de 14/12/2006, após a etapa de lances, sendo 

verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e empresas equiparadas. Entende-se por 
empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de 
pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor 
classificada. 

 
10.17. Para efeito do disposto no subitem 10.16, ocorrendo empate ficto, assim proceder-se-á: 
 

10.17.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 

 
10.17.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma de 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito e no mesmo prazo. 

 
10.18. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes neste edital. 
 
10.19. Lavrar-se-á ata circunstanciada da reunião, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes. 
 
10.20. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 

e o valor estimado para a contratação. 
 
10.21. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
10.22. ADESÃO à ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

10.22.1. Conhecida a vencedora e para fins de Registro de Preços em cumprimento ao disposto na legislação 
regente da matéria, o Pregoeiro consultará as demais classificadas, respeitado a ordem de classificação 
das Propostas, se aceitam fornecer ao preço daquela, observado o seguinte procedimento: 

 
10.22.2. As proponentes que aceitarem praticar o preço por Item da primeira classificada, manterão a mesma 

ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de Preços e terão abertos os 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação, a fim de que seja verificado o atendimento às 
exigências habilitatórias requisitadas. 

 
10.22.3. As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor Proposta serão liberadas, sendo-lhes 

devolvido o Envelope nº 02 – Documentação de Habilitação. 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - RETIFICADO 

10.22.4. Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes classificadas serão declaradas 
vencedoras, sendo seus preços globais registrados em razão do menor preço por , de acordo com o 
fixado neste Edital, obedecida a ordem de classificação apurada na Licitação. 

 

10.22.5. Ao valor oferecido pela primeira colocada, poderão ser registradas tantas empresas que aderirem ao 
preço do primeiro. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será registrado na própria 
sessão da Licitação. 

 

10.22.6. Em hipótese alguma os itens contratados serão partilhados, permanecendo sempre a figura de 
contratação de todos os itens licitados em conjunto. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será dado o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

11.3. Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no prazo legal, não sendo admitidos 
recursos via e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico. Caso seja enviado recurso via e-mail, o mesmo 
somente será válido mediante apresentação do original, dentro dos 3 (três) dias úteis concedidos ao 
recorrente. 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações da 
Prefeitura. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO TERMO DE COMPROMISSO: 
 

13.1. Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, o que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

 

13.2. A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente 
ao(s) licitante(s) vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua proposta. 

 

13.3. Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de Registro de Preços. 

 

13.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da(s) licitante(s). 
 
13.5. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido sujeitará o 

licitante vencedor às penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002. 
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13.6. Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do Decreto Municipal nº 
1.566/2018, propor a assinatura da Ata nos termos da proposta vencedora. 
 
13.7. Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, será facultado ao 

Município de Paraíba do Sul analisar a oferta deste e das subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a 
licitação. 

 
13.8. O licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 
 
13.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 

advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
14. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
14.1. Ao preço do 1º colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em 

função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, 
observando-se o seguinte: 

 
a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial 
de publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura de Paraíba do Sul e ficarão disponibilizados durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços; 

 
b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata de Registro de Preços 

 
c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, 
recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do 
fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

 
14.2. Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for 

suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidades ou desempenho superior, 
devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, 
poderão ser registrados outros preços. 

 
14.3. O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas 

periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da 
presente licitação e verificar adequação dos valores registrados em Ata. Na hipótese de o valor registrado se 
mostrar superior ao de mercado, aplicar-se-á o disposto nos subitens 16.2 e 16.3. 

 
15. DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
15.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65, II, “d”, 

da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
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15.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 

 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 

15.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

15.5. Os valores revisados serão publicados no Diário Oficial. 
 

16. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

16.1. O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 meses, contados a partir de 
sua publicação na Imprensa Oficial, computadas neste período eventuais prorrogações. 

 

16.2. Os contratos resultados do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 8666/93, quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12 meses, na 
forma do subitem 17.1. 

 

17. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

17.1. A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas no Decreto municipal nº 1.566/2018 e na Lei nº 8.666/1993. 
 

17.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem fazer uso da Ata de 
Registro de Preços, deverão manifestar interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os 
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem registrados, obedecida a ordem de classificação. 
 

17.3. Caberá ao fornecedor dos serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação, nas quantidades registradas em Ata, desde que este 
serviço não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 

17.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 

18. DO CONTRATO 
 

18.1. Após a convocação, o adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis para assinar o Termo de Contrato, 
cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 
60 (sessenta) meses, conforme art. 57 da Lei 8.666/93. 
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18.2. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

19.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras: 
 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

 

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

d) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada 
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja 
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos; 

 

f) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 
 

19.2. Constitui obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 
 

a) Executar os serviços conforme especificações deste Edital, do Termo de Referência e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução; 

 

c) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

d) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
 

e) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de 
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

 

f) Apresentar no primeiro mês de prestação dos serviços: 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; exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 
prestarão os serviços. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 
empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de 
empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a 
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do 
encerramento do contrato administrativo. 
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g) Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao 
Fiscal do Contrato; 

 
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

 
i) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na 

conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada no Município de Paraíba do Sul/RJ. Em 
caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a 
fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento; 

 
j) Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas 

faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 

 
k) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno 

imediatamente subsequente; 
 

l) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

 
m) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 

 
n) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 
o) Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto ao sigilo das informações obtidas na 

execução dos serviços; 
 

p) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
 

q) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

s) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta. 
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20. - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
20.1. O adjudicatário, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia, que 
será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser 
prorrogado por igual período a critério da Administração contratante. 
 

20.1.1. O valor da caução oferecida pela CONTRATADA correspondente a 5% (cinco por cento) do valor, a 
preços iniciais, do contrato, podendo ser: 

 
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

 
b) Fiança Bancária; ou 

 
c) Seguro Garantia. 

 
20.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
 

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 
d) obrigações trabalhistas, previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 
 
20.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
 
20.4. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, 

ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra 
a interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 

 
20.5. Será considerada extinta a garantia: 
 

a) 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 Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
 

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato. 
 
21. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
21.1. Os serviços serão remunerados pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 
 
21.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, até 30 (trinta) dias após a data da emissão da nota 

fiscal de prestação de serviços, desde que entregue também toda a documentação comprobatória das 
obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 
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21.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo fiscal do contrato ou servidor 
competente. 

 

21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

21.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 
especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

 

22. DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 
 

22.1. O contrato respeitará integralmente o Termo de Referência, o Edital, e a legislação vigente, para o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas, e conforme o prazo de validade e compromissos registrados na Ata 
de Registro de Preços. 

 

22.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir do ato de sua assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

22.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sendo vedada também a sub-rogação completa ou 
parcial. 

 

22.3. Os serviços serão coordenados pelos respectivos fiscais indicados por cada Secretaria Municipal, a quem 
compete a administração, fiscalização e coordenação das obrigações decorrentes do Contrato. 

 

22.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas 
para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando 
não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação. 

 

22.5. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-
fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos 
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados 
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições 
sociais e FGTS decorrentes. 

 

22.6. Minuta do contrato é apresentada no Anexo VII. 
 

23. DAS SANÇÕES 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
 

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 

 

b) apresentar documentação falsa; 
 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) cometer fraude fiscal; 
 

g) comportar-se de modo inidôneo; 
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23.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 
 

b) Multa; 
 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, nos termos do 
artigo 87, III da Lei nº 8.666/93; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 

23.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 

23.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

23.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

 

24. DAS MULTAS 
 

24.1. A Empresa vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor total final do 
Contrato: 
 

a) caso venha incorrer em atraso na execução dos serviços, ser-lhe-á cominada multa de 0,034% (zero 
vírgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso; 

 

b) caso venha se conduzir culposamente, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas 
do Contrato a ser firmado, ser-lhe-á cominada multa de 4% (quatro por cento); 

 

c) por se conduzir dolosamente durante a execução do serviço, ser-lhe-á cominada multa de 5% (cinco por 
cento); 

 

d) caso venha desistir da execução do serviço, ser-lhe-á cominada multa de 10% (dez por cento), sem 
prejuízo de outras cominações legais; 

 

24.2. As multas serão descontáveis dos créditos que a Empresa tenha junto ao Município. Inexistindo crédito, a 
multa terá natureza comum e seu inadimplemento, passível de execução judicial. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

25.1. Nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta modalidade por 
força do art. 9º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a autoridade máxima do Município poderá revogar a 
licitação, por interesse público e conveniência administrativa, ou anular o certame quando verificado 
ilegalidade na prática de seus atos, tudo devidamente fundamentado. 

 

25.2. O Termo de Referência contido neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e 
válido. 
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25.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 

 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

25.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

25.10.1. ANEXO I - Termo de Referência  
 

25.10.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 
 

25.10.3. ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 
 

25.10.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 
 

25.10.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 
 

25.10.6. ANEXO VI – Modelo de carta de credenciamento 
 

25.10.7. ANEXO VII - Minuta do contrato. 
 

25.10.8. ANEXO VIII – Minuta da ata de registro de preços 
 

25.10.9 ANEXO IX - Declaração dando Ciência de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação 
 

Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019. 
 
 
 
Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 
 
 
Francisco José Silva Sant´Anna 
Pregoeiro Oficial 

 

Esta Minuta de Edital 
encontra-se devidamente 
examinada e APROVADA 

por esta Procuradoria. 
 
 

________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 

 
1  OBJETO / DEFINIÇÕES 

 
1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o 

Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
apoio administrativo, em caráter subsidiário e de atividade meio, constituindo-se em atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão 
licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, com 
fornecimento de mão de obra, de natureza temporária, em regime de horas e piso salarial definidos 
pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, sem o fornecimento de 
material, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – RJ, conforme 
especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos. 

 
1.2 A prestação dos serviços em licitação não gera vínculo empregatício entre os empregados da  

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

 
1.3  DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 
1.3.1 Grupo: Único 

 
1.3.1.1 Justificativa de Agrupamento: O agrupamento justifica-se por ser necessário que todos os itens 

sejam adjudicados a uma única empresa, tendo em vista que são interdependentes. A adjudicação 
dos itens a diferentes contratados causaria prejuízo para o conjunto e à economicidade da 
contratação. 

 
1.4 A Participação de Consórcios e Empresas Estrangeiras: É permitida a participação de empresas 

estrangeiras, desde que com sede e atuação comprovada no Brasil. 
 

1.5 Subcontratação: Não será permitida subcontratação total ou parcial para execução do objeto, por 
definição da administração, visando concentrar as responsabilidades legais de empregador apenas à 
empresa vencedora do certame. 

 
O valor do orçamento máximo da licitação é de: R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 
 

1.5.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias, 
previstas no Orçamento do Município de Paraíba do Sul para o exercício de 2019, e as que as 
vierem suceder em 2020: 

 
1.6 Referência de Preços: Os salários básicos das funções foram obtidos através de consultas regionais de 

salários, devendo, entretanto, as empresas licitantes formularem suas propostas com base nos 
Salários previstos em Convenção ou acordo coletivo. 
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a) Horas extras que forem realizadas no período de segunda a sábado, correspondem ao percentual 
de acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da hora normal para trabalho; no caso de domingos e 
feriados o acréscimo será de 100% da hora normal. (Percentuais sujeitos a alteração, de acordo 
com comprovação demandada única e exclusivamente pela Convenção ou Acordo Coletivo do 
Sindicato da Categoria). 

 

b) A realização de horas extras somente será aplicada mediante autorização e requisição específica 
da Secretaria ou Órgão responsável pela atividade, ficando vedada aos demais prestadores em 
quaisquer condições. 

 

1.7 Tipo de Licitação: Pregão Presencial – MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

1.8 Relação de Índices Contábeis - previstos na minuta de edital, no item qualificação econômico-financeira. 
 

1.9 Exclusividade/Benefício: A exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte 
não se aplica, haja vista o valor total da contratação. Não obstante a isto, os critérios de preferência 
aplicados a estas empresas serão utilizados respeitando o § 2º do art. 44 da Lei Complementar 
123/2006. 

 

1.10 Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de serviços comuns, pois são definidos neste Termo de 
Referência por meio de especificações e padrões de qualidade que são usualmente e amplamente 
encontrados no mercado e cujas variações técnicas não influenciam no resultado da contratação. Essa 
classificação encontra amparo legal no Parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002, bem como 
pelos Acórdãos do TCU nº 313/2004 – Plenário e nº 2.594/2005 – Primeira Câmara; 

 

1.11 Regime de Execução: Empreitada por preço Unitário. 
 

1.12 Registro de Preços: A opção pela formação da Ata de Registro de Preços ocorre devido a possibilidade de 
flutuação no quantitativo dos postos de trabalho em função do planejamento de realização de 
concursos públicos nos próximos meses ou anos. 

 

1.13 Contato: Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários deverão ser solicitados à Secretaria 
Municipal de Compras e Licitações – email: licitacao@paraibadosul.rj.gov.br. 
 

2  JUSTIFICATIVA 
 

2.1  Não obstante, o Senhor Prefeito Municipal determinou que se iniciasse o mais urgente possível a 
realização de um processo licitatório para a contratação regular dos serviços de terceirização da mão-
de-obra necessária ao Município de Paraíba do Sul, ao qual se presta o presente Termo de Referência. 

 

2.2 Saliente-se que a principal missão das atividades meio e apoio operacional é garantir a operacionalização 
integral das atividades finalísticas (atividades atreladas às funções de Estado) de forma contínua, 
eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse objetivo a Administração Pública vem 
buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visando 
atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Essa difícil missão, muitas vezes, torna-se impossível de ser 
cumprida a contento, em razão da falta de uma estrutura específica para execução de tarefas que, 
embora sejam consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das organizações, 
como é o caso dos serviços terceirizados que se faz necessário contratar. 

 

2.3 Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços é, no momento, para o Município de Paraíba do Sul, o 
meio mais adequado para atingir a meta desejada, pois, busca-se desta forma o atendimento dos 
princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na satisfação do interesse 
público. 
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2.4 Considerando as necessidades da prestação desses serviços à Administração, sua contratação poderá 
estender-se por mais de um exercício financeiro, aplicando-se, portanto, literalmente, o conceito de 
serviço continuado. 

 
3  POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO 

 

3.1 Postos de Serviços Vinculados ao Processo Licitatório – Agrupado – mostra a totalização dos Postos de 
Serviço pelos regimes de trabalho, independendo do local aonde as atividades se desenvolvem. A tabela 
é apresentada a seguir. 

 

3.2 Não há previsão de contratação imediata de todo o contingente vinculado ao contrato, entretanto os 
valores referentes a eventuais cargos não ocupados ou com vacância temporária, ou com absenteísmo 
constatado não serão incluídos nas notas de empenho. 

 

3.3 O quantitativo fixado no presente Termo de Referência foi estimado por meio de consulta realizada junto 
às áreas existentes nas Secretarias Municipais e no planejamento dos próximos dois anos, com base na 
prestação de serviços e nas tarefas executadas atualmente e nas que surgirão em função da ampliação 
dos serviços municipais, considerando como referência o fluxo de processos, as rotinas administrativas 
e os documentos que tramitam em cada área. 

 

3.4 A decisão administrativa de estabelecer a Ata de Registro de Preços visa possibilitar ao administrador 
maior grau de liberdade no processo de gestão do fluxo de contratações em horizonte mais estendido, 
uma vez que ao tempo que se projeta novas frentes de atendimento às necessidades da população de 
Paraíba do Sul, trabalha-se também com a expectativa de novos concursos públicos. 

 

3.5 A remuneração foi estabelecida com base em pesquisa de salários-base regionais, sendo considerados os 
do mês de Julho/2019. Atividades que tenham alteração na remuneração básica do Posto de Trabalho 
devido à realização de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho antes da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, poderão ter os valores corrigidos junto à licitante vencedora do certame para 
determinação do custo total real do mesmo. 

 

4  HORÁRIO E LOCAL DOS POSTOS DE SERVIÇOS 
 

4.1 Os serviços serão prestados na cidade de Paraíba do Sul, nas instalações Municipais, ou a seu encargo em 
outros locais em que se faça necessário o atendimento às necessidades dos munícipes, enquadradas 
nas atribuições das funções contratadas. 

 

4.2 Observada a legislação trabalhista e as respectivas convenções coletivas, os profissionais ficarão à 
disposição em dias e horários em acordo com a carga horária definida para os cargos. 

 

4.3 Caso ocorram situações onde se faça necessária a execução de serviços com excesso de horas trabalhadas, 
além da jornada, até no máximo 02 (duas) horas por dia, essas serão compensadas oportunamente e a 
critério da administração (banco de horas). 

 

Tabela - Postos de Serviço Vinculados ao Processo Licitatório – Agrupado 
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5  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1  Caberá ao licitante vencedor o cumprimento das obrigações descritas neste Termo, no Edital, na Ata de 
Registro de Preços, e ainda: 
 
5.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. Em 

havendo cisão, incorporação ou fusão da licitante, da vencedora ou da contratada, a aceitação de 
qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará 
condicionada à análise, por esta administração contratante, do procedimento realizado e da 
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros 
de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 
5.1.2 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
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5.1.3 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; 
 

5.1.4 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 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; 

 

5.1.5 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à execução do 
serviço, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais previstos na legislação 
vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador, apresentando, 
mensalmente, a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS, do pagamento do salário até o quinto 
dia útil seguinte ao mês vencido e da entrega de vale-alimentação e vale transporte do mês atual, 
referente à esse empregado, sem os quais, não serão liberados os pagamentos das faturas 
apresentadas ao CONTRATANTE, para liquidação. Os pagamentos devem ser comprovados mediante 
depósito bancário ou outro meio idôneo. 

 

5.1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 

 

5.1.7 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

 

5.1.8 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Administração; 

 

5.1.9 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 
 

5.1.10 Apresentar, previamente, o currículo do empregado que será alocado para a execução do serviço, 
sendo vedada a contratação de funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, 
que estiverem na ativa. 

 

5.1.11 Empregar, na execução do serviço, profissional devidamente qualificado, pertencente ao seu quadro  
permanente, com situação regular, conforme prevê a legislação trabalhista, devendo apresentar a 
respectiva comprovação, quando solicitado pelo CONTRATANTE; 

 

5.1.12 Fornecer ao seu empregado vale-transporte e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom 
e completo desempenho de suas atividades, rigorosamente no prazo estipulado na legislação 
pertinente. 

 

5.1.13 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no que se refere à jornada de 
trabalho e efetuar o pagamento do salário até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, ficando sujeito à multa por dia de atraso e por empregado; 

 

5.1.14 Fornecer ao seu empregado crachá de identificação e uniforme da empresa, de uso obrigatório para 
acesso às dependências do Órgão, que deverão ser, previamente, aprovados pelo CONTRATANTE, 
providenciando para que os mesmos cumpram as normas internas relativas à segurança das 
dependências do CONTRATANTE; 

 
5.1.15 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade do seu empregado e apresentar relatório 

mensal de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - RETIFICADO 

5.1.16 Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados 
ou preposto ao Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de 
acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 

 
5.1.17 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 

também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato, conforme exigência legal. 

 
5.1.18 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 

objetivando a correta execução dos serviços; 
 
5.1.19 A empresa contratada deverá encaminhar mensalmente uma lista comprovando a entrega de vales  

transportes aos empregados; 
 
5.1.20 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales transporte e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
5.1.21 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações, salvo o 

permissivo legal; 
 
5.1.22 Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura de Paraíba do Sul, ou que não 
atenda às suas necessidades; 

 
5.1.23 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares desta Prefeitura Municipal, porém sem  

qualquer vínculo empregatício com o mesmo; 
 
5.1.24 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados quando relacionados com a execução dos serviços; 
 
5.1.25 Comunicar por escrito à Fiscalização do Órgão da Prefeitura de Paraíba do Sul a que estiver vinculado, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 
 
5.1.26 Encaminhar à Fiscalização do Órgão da Prefeitura de Paraíba do Sul a que estiver vinculado, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, 
assim como, daqueles que irão substituí-los; 

 
5.1.27 Caberá integralmente à Contratada e seus funcionários a comunicação de faltas para substituição. A 

substituição deverá ocorrer independente de aviso da Contratante; 
 
5.1.28 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do Órgão da Prefeitura aonde 

está vinculado seu exercício funcional, e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale transporte, 
inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça 
necessária a execução de serviços em regime extraordinário; 

 
5.1.29 Indicar 01 (um) preposto para gerenciar operacionalmente os empregados, no local da prestação dos 

serviços, com as seguintes responsabilidades: 
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5.1.29.1 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências do 
Órgão da Prefeitura de Paraíba do Sul a que estiver vinculado; 

 
5.1.29.2 Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados; 

 
5.1.29.3 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

 
5.1.29.4 Cuidar da disciplina; 

 
5.1.29.5 Estar sempre em contato com órgão encarregado da fiscalização pela Prefeitura de Paraíba do Sul; 

 
5.1.29.6 Controlar as horas efetivamente trabalhadas através de Cartão de Ponto ou meio eletrônico; 

 
5.1.29.7 Emitir Relatório mensal com base nos registros constantes do controlador de ponto, em subsídio à 

medição mensal, que deverá compor a fatura. 
 

5.1.29.8 Observar o horário de trabalho estabelecido pela Fiscalização da Prefeitura de Paraíba do Sul, em 
conformidade com as leis trabalhistas; 

 
5.1.29.9 Observar os prazos legais e regulamentares na entrega aos seus empregados dos vales transporte; 

 
5.1.29.10 Fornecer ao (s) gestor (es) do contrato relação nominal, preferencialmente em meio eletrônico, 

dos empregados, com as respectivas funções, endereços residenciais, documentos de 
identificação e horários de trabalho, indicando o local em que exercem suas atividades, e 
comunicar toda e qualquer alteração que venha a ocorrer; 

 
5.1.29.11 Cumprir as determinações formais ou instruções complementares da FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO. 
 

5.1.29.12 Cumprir os prazos previamente estabelecidos com a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO para a 
execução de serviços. 

 
5.1.29.13 Apresentar carteira de trabalho assinada no dia da apresentação do funcionário. 

 
5.1.29.14 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, solucionando de 

imediato todas as reclamações relacionadas ao serviço. 
 

5.1.29.15 Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, as quais são de natureza 
indispensáveis para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza. 

 
5.1.29.16 Obedecer ao pactuado em Acordo de Níveis de Serviços e com o acertado em reunião inicial, bem 

como, em reuniões periódicas com os representantes da CONTRATANTE. 
 
5.2 DAS ATITUDES/COMPORTAMENTO 
 
5.2.1 Não abordar autoridades ou servidores, para tratar de assuntos particulares; 
5.2.2 Receber de maneira polida e educada o público, informando-o e orientando-o sempre que solicitado, 

procedendo ao deslocamento de forma eficiente e eficaz ao local pretendido; 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - RETIFICADO 

5.2.3 Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários, durante o horário 
de trabalho, sobre assuntos diversos da atividade exercida no posto; 

 
5.2.4 Utilizar o telefone exclusivamente para serviço, não sendo permitidas receber ligações interurbanas e 

locais a cobrar; 
 
5.2.5 Não interferir em assuntos para os quais não sejam expressamente convocados; 
 
5.3  DOS REQUISITOS MÍNIMOS 
 
5.3.1 Apresentar escolaridade compatível com o cargo, de acordo com as especificações acima descritas; 
 
5.3.2 Comprovar quitação com as obrigações eleitorais; 
 
5.3.3 Quando for o caso, comprovar quitação com as obrigações do serviço militar; 
 
5.3.4 Apresentar atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às 

funções a serem desempenhadas; 
 
5.3.5 Comprovar a experiência mínima exigida (de acordo com a ocupação) através de registro na CTPS. 
 
5.3.6 Quando necessários, adotar todas as providências ao alcance para sanar as irregularidades ou agir em 

casos emergenciais; 
 

6  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993, são obrigações da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul, como CONTRATANTE: 
 
6.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições deste processo; 
 
6.1.2 Assegurar o acesso dos empregados da empresa, quando devidamente identificados, aos locais em 

que devem executar as tarefas 
 
6.1.3 Proporcionar os meios e condições necessários à segurança e à higiene dos empregados da 

CONTRATADA designados para a execução do serviço; 
 
6.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por representante(s) designado(s), nos termos do 

art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, devendo rejeitar, no todo ou em 
parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, não eximindo a CONTRATADA de total 
responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

 
6.1.5 Nomear servidor(es), na qualidade de fiscal(is), para atestar a aceitação dos serviços e promover o 

acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo; 
 
6.1.6 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que ensejaram sua contratação, 

notadamente no tocante à qualificação econômico-financeira; 
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6.1.7 Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoal especificamente designado, nos 
termos do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, devendo rejeitar, no 
todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, não eximindo a CONTRATADA 
de total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

 
6.1.8 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela 

empresa Contratada, de acordo com o especificado neste Termo de Referência; 
 
6.1.9 Notificar, por escrito, a Contratada, as ocorrências de eventuais imperfeições no curso de execução 

dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 
6.2 É dever da administração, comunicar à CONTRATADA, quaisquer irregularidades observadas na execução 

do serviço contratado; 
 
6.3 A administração deve manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 

especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato; 
 
6.4 A Administração deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

empresa; 
 
6.5 Aplicar penalidades, quando verificado o inadimplemento de qualquer obrigação contratual; 
 
6.6 Cabe à administração aplicar as sanções administrativas a ela pertinentes, quando se fizerem necessárias; 
 
6.7 Anotar no Livro de Ocorrências e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias, 

relacionadas com a execução do serviço contratado, determinando o que julgar necessário à 
regularização das faltas e defeitos observados. 

 
6.8 Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no Contrato; 
 
6.9 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas e as respectivas retenções legais, mediante Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo fiscal deste contrato; 
 
6.10 A administração NÃO se responsabilizará por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência e ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
6.11 Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA; 
 
6.12 É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da 

contratada, tais como: 
 

a. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos 
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

 
b. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
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c. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

 
d. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 
7 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
7.1 A contratada deverá disponibilizar os profissionais conforme escala de horários definidos na Tabela, 

acima, com as atribuições funcionais, qualificação e competências necessários ao Exercício das 
Funções, conforme constante do Anexo 1 deste Termo de Referência. 

 
7.2 Atenção deve ser dada aos adicionais legais e vantagens definidas em convenção para cada posto de 

trabalho. 
 
7.3 Inicialmente pretende-se que as contratações dos serviços sejam efetuadas de acordo com as 

necessidades da Administração, conforme lista de funções fornecida pela Prefeitura, de forma a não 
permitir a quebra de continuidade na prestação dos serviços à sociedade, considerado o disposto no 
item 3.3 a 3.5 deste Termo de Referência. 

 
8  PROPOSTA 

 
8.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar a proposta de preços 

adequada ao último lance, devidamente preenchida, conforme o modelo constante do Item 8.9. 
 

8.2  A proposta deverá ser formulada com base em convenção coletiva de trabalho ou em outra norma 
coletiva mais benéfica aplicável à categoria envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 

 
8.3  A proposta de preços deverá, ainda, conter os seguintes documentos obrigatórios: 

 
a. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante 
para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da 
planilha de composição de custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na 
contratação; 

 
b. Planilha de composição de custos referente a mão de obra a ser empregada na prestação do 
serviço. 

 

8.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 

 

8.5 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 

8.6 Não serão aceitas propostas cujas planilhas de composição de preços contenham valores unitários 
acima dos valores estimados pela Prefeitura de Paraíba do Sul, em atendimento ao Acórdão nº 
3473/2014 – Plenário, do Tribunal de Contas da União. 
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8.7 Para atendimento da determinação do Tribunal de Contas da União, exarada nos autos dos Acórdãos 
nº 1.442/2010 - 2ª Câmara, e nº 593/2010 – Plenário, não será aceita a inclusão, na Planilha de 
Custos e Formação de Preços, item relativo ao custo com RESERVA TÉCNICA. 

 

8.8 Em atendimento à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 325/2007 – TCU – 
Plenário; Acórdão 630/2010 – TCU – 1ª Câmara; Acórdão 592/2010 – TCU – Plenário), os custos com “Treinamento/Reciclagem de Pessoal” não devem ser incluídos no quadro de insumos da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, por já estarem englobados nas despesas administrativas 
da contratada. 

 

8.9  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

8.9.1 A proposta deverá ser calculada considerando o valor total anual do custo de todos os Postos de 
Trabalho, calculados de acordo com a PLANILHA EM EXCEL, CUJO LINK SEGUE ABAIXO, onde 
caberá ao licitante preencher os campos em aberto, que resultarão no valor final de sua proposta, não 
devendo de forma alguma apresentar preços zerados (exceto quando não houver direito a um 
benefício ou obrigação), ou manifestadamente inexequíveis, sob pena de eliminação do certame. 

 
8.9.1.1 - A LICITANTE deverá encaminhar 10 (dez) “Planilhas de Custos e Formação de 
Preços” distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades 
de postos, as cargas horárias e as Convenções Coletivas, segundo discriminado a seguir. 

9.1.1.1 - A LICITANTE deverá encaminhar, junto com cada Planilha, 
uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou  das Convenções Coletivas de 
Trabalho locais das categorias. 

 
 

8.9.2 Link para download do modelo de proposta de preços (Planilha Excel): 
 

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais 
 

8.9.3 A proposta deverá ser apresentada em tabela conforme modelo abaixo 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – Deve ser preenchido com os itens 
apresentados na Planilha de Custo de Mão de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais
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9 - DA REGULARIDADE JURÍDICA DA LICITANTE 
 

9.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

9.2 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. 
 

9.3 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

 

9.4  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil. 
 

9.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

 

10 DA REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA DA LICITANTE 
 

10.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
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10.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, esta última, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta licitação. 

 

10.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 
 

10.3.1 Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a apresentação da certidão 
conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB, com informações da situação do sujeito 
passivo quanto às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em dívida ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com informações da situação do sujeito passivo quanto aos 
demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

 
10.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

 
10.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação 

do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF expedido pela Caixa Econômica Federal. 
 

10.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei N° 
12.440/2011. 

 

10.7 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

11 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 
 

11.1 Comprovação da regularidade de empresa na entidade fiscalizadora do exercício profissional 
(Conselho Regional de Administração), mediante apresentação da Certidão de Regularidade, dentro 
da validade. 

 

11.2 Apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, com características semelhantes ao objeto deste edital, que comprove 
ter a licitante:  

 

11.2.1 Executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a 
serem contratados; 

 

11.2.1.1 Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica e operacional; 

 

11.2.1.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, endereço atual da contratante, 
telefone de contato e local em que foram prestados os serviços. 

 

11.2.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo 
um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 
inferior; (Acordão nº 1.214/2013 – TCU/Plenário). 

 

11.2.1.4 O(s) Atestado(s) ou Declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços 
prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no 
contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

 

11.2.1.5 Quando o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não contiver em seu teor os dados acima, 
o PREGOEIRO se reserva o direito de efetuar diligência para obter tais informações. 
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11.2.2 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome e com CNPJ da matriz 
e/ou da(s) filial(ais) do licitante. 

 

11.3 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da 
Licitação, comprovará junto à CONTRATANTE o nível de escolaridade exigida para os profissionais, 
mediante a apresentação de cópia de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente 
credenciada pelo Ministério da Educação, bem como a experiência dos mesmos, através de cópia da 
Carteira de Trabalho, do contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela 
legislação civil comum, ou ainda de outro documento equivalente cuja validade seja legalmente 
reconhecida; 

 

11.4 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja declarada 
vencedora da Licitação, manterá na cidade de Paraíba do Sul – RJ filial ou representação dotada de 
infraestrutura administrativa e técnica adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços contratados; 

11.5 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da 
Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados ao Município e/ou 
servidores da Prefeitura, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como 
pelo desaparecimento de bens do Município ou de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus 
empregados. 

 

11.6 Declaração da Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos de habilitação em processo licitatório e 
declaração que não emprega mão-de-obra infantil (Art. 7º, Inciso XXXIII, Constituição Federal). 

 

12 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 

12.1 As licitantes deverão apresentar prova das seguintes qualificações econômico-financeiras: 
 

12.1.1 Se optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria 
da Receita Federal. 

 

12.1.2 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, emitida, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data fixada para entrega das propostas, 
devendo a mesma abranger os processos judiciais eletrônicos. 

 

12.1.3 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa  
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE 
PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou 
outro indicador que o venha substituir, assinado pelo sócio da empresa e pelo contador responsável, 
registrado no Órgão Competente. 

 

12.1.3.1 No caso de sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do balanço de abertura, 
devidamente autenticado. 

 

12.2 As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos termos do art. 2° do  
Decreto Federal n° 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
deverão apresentar em documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento do livro digital e o Termo de 
Autenticação na Junta Comercial, todos emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA). 

 

12.3 Serão aceitos de empresas ME/EPP balanço patrimonial apenas com assinatura de seu representante  
legal e do contador responsável, em cópia autenticada ou via original. 
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12.3.1 A condição de ME/EPP das empresas assim declaradas também será comprovada através da análise 
das demonstrações contábeis apresentadas. 

 

12.3.2 A empresa que declarar ser ME/EPP e não o for, será INABILITADA e passível de SUSPENSÃO do 
cadastro da , caso tenha auferido vantagem indevida. 

 

12.4 Comprovação de boa situação financeira da licitante através dos índices de liquidez corrente, liquidez  
geral, endividamento total, apresentada por meio de declaração, devidamente assinada por um dos sócios 
e por profissional contábil, indicando obrigatoriamente registro do mesmo no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, sendo calculados conforme o abaixo indicado: 

 

I - Índice de Liquidez Corrente – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação final 
maior que 1,0. 

 

LC (liquidez corrente) = AC (ativo circulante) / PC (passivo circulante) 
 

II - Índice de Liquidez Geral – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação final 
maior que 1,0. 

 

LG (liquidez geral) = AC (ativo circulante) + RLP (realizável a longo prazo) / PC (passivo 
circulante) + ELP (exigível a longo prazo) 

 

III - Índice de Endividamento Total – Será considerada habilitada a empresa que obtiver pontuação 
final menor que 0,8. 

 

ET (endividamento total) = PC (passivo circulante) + ELP (exigível a longo prazo) / AT (ativo 
total) 

 

12.4.1 Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor  
estimado da contratação. 

 

13 DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS E JULGAMENTO: 
 

13.1 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta 
comercial na sessão pública. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para 
Assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante proponente liberada dos compromissos 
assumidos. 

 

13.1.1 O prazo de validade das propostas foi definido observado as características do serviço e a complexa 
análise de documentos a serem apresentados ao PREGOEIRO e Autoridade Competente. 

 

13.1.2 A proposta deverá trazer a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas que 
regem as categorias profissionais (com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO) que 
executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, 

 

13.1.3 Os valores de remuneração básica utilizados para cálculo do custo de cada Posto de Trabalho será o do 
mês de Julho/2019. Atividades que tenham alteração na remuneração básica do custo do Posto de 
Trabalho devido à realização de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho em dezembro ou janeiro, 
antes da assinatura da Ata de Registro de Preços, terão os valores corrigidos para determinação do 
custo total do mesmo. 

 

13.2 O PREGOEIRO efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação dos preços 
obtidos, levando em consideração também as informações proferidas pelo corpo técnico desta 
administração. 

 

13.3 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as planilhas de composição de preços 
quando ocorrer erros no preenchimento que puderem ser ajustados sem a necessidade de majoração 
do preço total ofertado pela licitante. 

 

13.4 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado nem tampouco com preços 
manifestamente inexequíveis. 
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13.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 
seguintes procedimentos:  

 

13.5.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 
relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

13.5.2 Verificação de Acordos Coletivos, Convenções Coletivas ou Sentenças Normativas em Dissídios  
Coletivos de Trabalho; 

 

13.5.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao Ministério da  
Previdência Social; 

 

13.5.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
13.5.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 

13.5.6 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa  
privada; 

13.5.7 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes; 

 

13.5.8 Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 

13.5.9 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
 

13.5.10 Estudos setoriais; 
 

13.5.11 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 

13.5.12 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 
proponente disponha para a prestação dos serviços; 

 

13.5.13 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
 

13.6 Os licitantes deverão apresentar sua proposta obedecendo os encargos devidos e as rubricas salariais 
estabelecidas. 

 

13.7 Aceitas as propostas, as licitantes ficam cientes de que a Prefeitura de Paraíba do Sul não acatará em 
hipótese alguma pedido de correção de proposta, ficando comprometidas a executar os serviços na 
forma que tiver proposto, tomando como base aquela encaminhada após a última convocação. 

 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

14.1 Após homologação do resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

 

14.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 

15 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

15.1 A pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e executados, num prazo de até 30 (trinta) dias 
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, considerada a entrega 
da nota fiscal com o seu respectivo atesto. 
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15.2 O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pela 
fiscalização do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, mediante consulta à 
Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para 
comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

 

15.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida pela fiscalização à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam 
providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a contratante. 

 

15.4 É vedada à contratada a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos profissionais 
ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a contratante, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas neste termo de referência. 

 

15.5 O prazo de pagamento dos serviços, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura de cada 
parcela mensal, não será superior a 30 (trinta) dias, conforme disposto no item XIV, do artigo 40 da 
Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado 
conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, devendo estar acompanhada da comprovação 
do recolhimento de todos os encargos e obrigações trabalhistas e fiscais, bem como do fornecimento 
de vale-transporte e vale refeição/alimentação, apresentando mensalmente, os comprovantes de 
quitação do INSS e FGTS. 

 

16 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

16.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 
por fiscal designado, na forma a seguir: 

 

16.1.1 FISCALIZAÇÃO INICIAL (NO MOMENTO EM QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É INICIADA) 
 

16.1.1.1 Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá 
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão 
vinculados ao contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, 
função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 
quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, 
ocorrências e horas extras trabalhadas. 

 

16.1.1.2 A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por amostragem. 
 

16.1.1.3 Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se 
possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas 
pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início 
do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em 
salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de 
trabalho. 

 

16.1.1.4 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 
administrativo, ressalvadas as situações previstas no item 3.2. 

 

16.1.1.5 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva 
de Trabalho da Categoria - CCT. 

 

16.1.1.6 Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 
terceirizadas. 
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16.1.1.7 Deve ser verificado pela Contratada a existência de condições insalubres ou de periculosidade 
no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados, através de laudo técnico de adequação às Normas Reguladoras do Ministério do 
Trabalho (NR) pertinentes. Tais condições obrigam a empresa a fornecer Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequados à mitigação do risco. 

 

16.1.1.8 No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 
documentação, devidamente autenticada: 

 

16.1.1.8.1 Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 
números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e 
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

 

16.1.1.8.2 CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 
quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; 

 

16.1.1.8.3 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e 
 

16.1.1.8.4 Comprovação da qualificação dos empregados contratados para exercer as atividades 
contratadas. 

 

16.1.2  FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA FATURA) 
 

16.1.2.1 Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por cento sobre o 
valor da fatura, e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 

 

16.1.2.2 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão Negativa de 
Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, e a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

17 PROVIDÊNCIAS EM CASO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE 
 

17.1 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, a 
fiscalização deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

 

17.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, a fiscalização deverá oficiar ao 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

18 VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

18.1 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia útil após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 
(sessenta) meses, mediante Termos Aditivos, de acordo com o inciso II, do art. 57, da Lei Nº 
8.666/1993, e suas alterações. 

19 DA REPACTUAÇÃO 
 

19.1 Será admitida a repactuação dos preços, como espécie de reajuste contratual, desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se 
referir, e atendidos os preceitos estabelecidos no art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 

 

19.2 Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da 
apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta original, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva. 

 

19.3 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade e que 
vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o 
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equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da 
Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 
mantidas as condições efetivas da proposta. 

 

19.4 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao 
princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas. 

 
19.5 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva 

deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 
 

19.6 Caberá à empresa contratada efetuar os cálculos relativos ao reajuste e submetê-los à aprovação da 
Secretaria de Administração. 

 

19.7 O prazo para o exercício do direito à repactuação contratual se inicia a partir da data da convenção ou  
acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo 
contrato, e tem seu término na data da prorrogação contratual subsequente. Caso o pedido não seja 
apresentado tempestivamente nos termos acima, e, por via de consequência, o contrato vier a ser 
prorrogado, ocorrerá à preclusão do seu direito a repactuar. 

 

19.8 Será realizada a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não 
renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de 
não renovação do contrato. 

 

20 GARANTIA CONTRATUAL 
 

20.1 Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestará caução 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor, a preços iniciais, do contrato, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Secretaria de Administração, contados da 
assinatura do contrato, podendo ser: 

 

a. Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
 

b. Fiança Bancária; ou 
 

c. Seguro Garantia. 
 

20.2 Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a garantia acima referida de modo a 
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a 
preços iniciais e reajustamentos, se os houver. 

 

20.3 Esta garantia deverá possuir a validade de pelo menos 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada do respectivo contrato. 

 

20.4 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 terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

 

III – Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
 

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

 

20.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
anterior. 
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20.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com 
correção monetária, em favor da. 

 

20.7 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). 

 

20.8 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. 

 

20.9 A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante a comprovação de que a CONTRATADA pagou 
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação; e, caso esse pagamento não 
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Secretaria de Administração. 

 

21 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1 A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou o licitante, nos casos 
previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, estará sujeita às seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 
 

II - Multa; 
 

III - Suspensão temporária de participação em licitação; 
 

IV- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública a Nível Municipal, Estadual e 
Federal; 

 

V - Declaração de inidoneidade. 
 

21.2 As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

21.3 Da Advertência: Aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato, 
será expedida pelos Gestores do Contrato, e, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 
âmbito do procedimento licitatório, será expedida pela Comissão de Licitação. 

 

21.4 Da Multa: Sanção pecuniária imposta ao contratado ou licitante, que poderá ser: 
 

I - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto 
do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o 
atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos; 

 

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 
anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o trigésimo 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério do órgão contratante; 

 

II - De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
 

a) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do 
contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total. 
 

21.4.1 A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e será executada observando-se a seguinte ordem: 

 

I - Mediante quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor em prazo a ser determinado 
pela autoridade competente; 

 
II - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 
contrato; III - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à 
contratada e; 

 

IV - Mediante procedimento judicial. 
 

21.4.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a  
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice estipulado em contrato ou, na falta 
deste, pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGPM) ou aquele que vier a substituí-lo. 

 

21.4.3 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

 

21.4.4 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

I - O atraso não superior a 5 (cinco) dias; 
 

II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 

21.5 Da Suspensão: 
 

21.5.1 Impedimento temporário de participar de licitações e de contratar com a , pelo prazo que esta fixar e 
arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 2 anos. 

 

21.6 Do Impedimento: 
 

21.6.1 Poderá ser impedido de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem 
como das demais cominações legais, aquele que: 

 

I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 
 

II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 
 

III - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 

IV - Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

 

V - Comportar-se de modo inidôneo. 
 

21.7 Da Declaração de Inidoneidade: 
 

21.7.1 Penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao Secretário Municipal, à vista dos motivos informados 
na instrução processual. 

 

21.7.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) 
anos. A apuração de possíveis irregularidades que ensejarem a aplicação das sanções elencadas nos 
itens acima, seguirá os procedimentos previstos na legislação de regência. 

 

22 DOS UNIFORMES: 
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22.1 A contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados, 
sendo que estes deverão iniciar o Contrato recebendo 02 (dois) conjuntos completos. 

 

22.2 O uniforme deverá ser substituído pela Contratada (01 - conjunto), de 06 (seis) em 06 (seis) meses, a 
partir da assinatura do referido Contrato. 

 
22.3 Os uniformes completos deverão ser entregues aos empregados mediante recibo, cuja cópia deverá 

ser enviada ao fiscal do Contrato, sendo que os custos com os uniformes não poderão ser 
descontados dos empregados da Contratada. 

 

22.4 Todos os uniformes deverão conter a identificação da Contratada; 
 

22.5 O valor a ser cotado no item Uniforme deverá contemplar que todos os uniformes deverão atender às 
características de segurança, conforto e funcionalidade do cargo a que seu uso se destina, sendo que 
a empresa vencedora do certame deverá apresentar amostra, ainda que não caracterizada com sua 
identificação, para aprovação pela Fiscalização da função a que se destina seu uso. 

 

23 DO CONTRATO 
 

23.1 O contrato respeitará integralmente o Termo de Referência, o Edital, e a legislação vigente, para o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas, e conforme o prazo de validade e compromissos registrados 
na Ata de Registro de Preços. 

 

23.2 Após a homologação da licitação, e assinatura da Ata de Registro de Preços, o adjudicatário terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 
Contrato, cuja a vigência será de 12 (dozes) meses, podendo ser prorrogado por interesse da 
CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

 

23.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para assinatura do 
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

23.4 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data final 
do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar 
acompanhada dos documentos que comprovam a perfeita execução, pagamento dos encargos e 
cumprimento das obrigações. 

 

24 ASSINATURAS 
 

 
 

____________________________________________ 
Lúcio Roberto Xisto de Souza 
Secretário Municipal de Administração 
 

 
   APROVADO:   Alessandro Cronge Bouzada 
       Prefeito Municipal 
 
 
Paraíba do Sul, 08 de agosto de 2019 
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Anexo do Termo de Referência 
 

Qualificação e Competências Necessários ao Exercício das Funções 
 

1 - DA DESCRIÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS 

 
1.1.  Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho descritas a seguir, 
acompanhadas das respectivas atribuições. Os serviços requeridos serão prestados continuamente, nas 
condições abaixo descritas: 
 

1.2 AUXILIAR DE LIMPEZA 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 5143-20. 
 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, 
trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e 
fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Fundamental Incompleto; 

1.3 SERVENTE DE OBRAS 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 7170-20 (Servente de Obras). 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, 

limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e 

ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos 

mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. 

I – Qualificação mínima: 

a) Ensino Fundamental Incompleto; 
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1.4 RECEPCIONISTA 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 4221-05 (Recepcionista). 
 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; 

prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hoteis, hospitais, 

bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou 

visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, 

reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam 

normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças 

sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o 

trabalho do cotidiano. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Fundamental Completo 
 

1.5 VIGILANTE 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 5173-30 (Vigilante). 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater 

delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, 

do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentação de 

pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e 

mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive 

focos de incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao público 

e aos órgãos competentes. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Médio Completo; 

b) Conhecimento básico de informática. 

 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - RETIFICADO 

1.6 CUIDADOR EM SAÚDE 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, os Códigos Brasileiros de Ocupação – 

CBO compatíveis são os de n.º 5162-20 (Cuidador em Saúde). 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 

educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Médio Completo; 

1.7 CUIDADORES DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 5162-10 (Cuidadores de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos). 

 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições 

especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 

educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Médio Completo; 
 

1.8 JARDINEIRO 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 6220-10 (Jardineiro). 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Colhem policulturas, derriçando café, retirando pés de feijão, leguminosas e tuberosas, batendo feixes de 

cereais e sementes de flores, bem como cortando a cana. Plantam culturas diversas, introduzindo 

sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal. Cuidam de propriedades 

rurais. Efetuam preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas 

atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além de 

preparar o solo para plantio. 
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I - Qualificação mínima: 

a) Nível Fundamental Incompleto; 

1.9 PROFESSOR DE MÚSICAS 
 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 
compatível é o de n.º 2349-15 .(Professor de Músicas) 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Atuam no ensino superior, nas áreas de artes; planejam cursos; desenvolvem pesquisas e criações 

artísticas; coordenam atividades de extensão e divulgam conhecimentos específicos em artes. Exercem e 

assessoram atividades artísticas, pedagógicas e acadêmico-administrativas. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Superior (Licenciatura em Música); 

b) Conhecimentos básicos de informática. 

 

1.10 CONTADOR 
 

Considerando as atribuições exigidas pela Controladoria-Geral da União, o Código Brasileiro de 

Ocupação – CBO compatível seria o de n.º 2522-10 (Contador) 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto aos órgãos 

competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo 

permanente; gerenciam custos; administram o departamento pessoal; preparam obrigações acessórias, tais 

como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o registro dos 

livros nos órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações 

gerenciais; realizam auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam 

perícia. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Superior em Ciências Contábeis; 

b) Conhecimento avançado de informática; 
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1.11 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

Considerando as atribuições exigidas pela Controladoria-Geral da União, o Código Brasileiro de 

Ocupação – CBO compatível seria o de n.º 3511-05 (Técnico em Contabilidade) 

A descrição das atividades/atribuições, de acordo com o CBO é a seguinte: 

Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras instituições 

públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam documentos e 

informações, atendem à fiscalização e procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, 

operacionalizam a contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o 

departamento pessoal e realizam controle patrimonial. 

I - Qualificação mínima: 

a) Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Contabilidade; 

b) Conhecimento avançado de informática; 

 

1.12 O perfil geral exigido para todos os profissionais a serem alocados nos postos de trabalho, para 
todos os níveis apresentados no item 4.1 acima, deverá contemplar: 

 

a) Responsabilidade; Polidez; Discrição e Boa apresentação; 
b) Dinamismo e Iniciativa para o desempenho das atribuições demandadas; 
c) Autodomínio; 
d) Senso de organização; 
e) Fluência e facilidade de comunicação; 
f) Aptidão para atendimento ao público; 
g) Capacitação para o desenvolvimento das atividades; 
h) Sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados; 
i) Capacidade de comunicar-se com desenvoltura e cordialidade; 
j) Postura compatível às atividades que são desenvolvidas no âmbito da CONTRATANTE; 
k) Zelo pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 
l) Cumprimento de todas as normas e determinações legais emanadas do Fiscal do Contrato; 
m) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos do contrato;  
n) Educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção no trato de todos os servidores da 
CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais pessoas; 
 

Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do Encarregado-Geral da CONTRATADA, 
de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitude suspeita observada nas 
dependências da CONTRATANTE. 
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2 DA DEMANDA ESTIMADA E DA CARGA HORÁRIA  
 

2.1 Os serviços serão executados em jornada de 08 (oito) horas diárias, totalizando uma carga 
horária estimada mensal de 176 (cento e setenta e seis) horas, conforme quadro abaixo: 
 

Item Subitem Categoria 
Jornada 
diária  

Número estimado 
de terceirizados 

1 

1 Auxiliar de Limpeza 8h 130 

2 Servente de Obras 8h 12 

3 Recepcionista 8h 6 

4 Vigilante 8h 6 

5 Cuidador em Saúde 8h 6 

6 
Cuidador Crianças, Jovens, 

Adultos e Idosos 
8h 5 

7 Jardineiro 8h 3 

8 Professor de Músicas 8h 2 

9 Contador 8h 5 

10 Técnico em Contabilidade 8h 5 

Total Geral 180 

 As quantidades de postos são estimadas e poderão ser implementadas no todo ou em parte, ao 
longo da vigência do contrato dependendo das necessidades da CONTRATANTE, devendo a 
CONTRATADA estar preparada para atendimento em situações consideradas emergenciais e provisórias. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 
 
 
 
A empresa ............................................................., estabelecida à ...................................... nº ........., CEP ............, CNPJ nº 
........................................, Tel. .................., pela presente propõe-se a executar os serviços previstos no Termo de Referência – 
anexo I do presente edital. 
 

Categoria 

(A) 

Qtde. de 
Postos 

(B) 

Valor Proposto 
por Posto (C) 

 

Valor Mensal 
Total 

(D) = (B x C) 

 

Valor Anual Total 

(E) = (12 x D) 

 

Auxiliar de Limpeza 130 R$  R$  R$  

Servente de Obras 12 R$  R$  R$  

Recepcionista 6 R$  R$  R$  

Vigilante 6 R$  R$  R$  

Cuidador em Saúde 6 R$  R$ R$  

Cuidadores de Crianças, 

Jovens, Adultos e Idosos 
5 R$  R$  R$  

Jardineiro 3 R$  R$  R$  

Professor de Músicas 2 R$  R$  R$  

Contador 5 R$  R$  R$  

Técnico em Contabilidade 5 R$  R$  R$  

TOTAIS 180 R$  R$  R$  

 
Declara que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação 
supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente; 
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Validade da proposta: será de 60 (sessenta) dias, contados do primeiro dia útil posterior a data da entrega das 
Propostas; 
 
Declaramos que estamos de acordo e aceitamos todas as condições prescritas neste Edital e seus anexos; 

 
Declaramos que no preço apresentado, estão compreendidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram 
da execução do objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes sobre a mesma; 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
Nome :..................................................................................... 
 
CPF: ........................................................ RG nº. ................................................ . 
 
.................................................., ........ de ............................ de 2019 
 
_________________________________________________ 
 
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 
 
Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, V DA LEI Nº 8.666/93 
 

(NÃO EMPREGA MENOR) 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE REÇOS  
 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 

 
 
 
 
A empresa_______________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a). ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________, e do CPF nº 
______________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
 
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 

 
 
 
 
 
 
Local, ______________________ de _______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Assinatura e Carimbo de CNPJ 
 
Nome completo do Declarante 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 
 
 
 
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, com sede na Rua 
____________________________________________, na cidade de _________________, neste ato representado por 
____________________________________ (nome do representante/sócio/procurador), portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________, e do CPF nº ______________________________, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de 
participação no Pregão Presencial em pauta, sob as penas da Lei, que INEXISTE QUALQUER FATO IMPEDITIVO para sua 
participação no Pregão Presencial acima citado, estando apta e HABILITADA a realizar contratação com o Poder Público 
de qualquer esfera e se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
 
Local, ________________________ de ___________________ de 2019. 
 
 
_________________________________________________- 
 
Assinatura e Carimbo de CNPJ 
 
Nome completo do Declarante 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 

 
 
A licitante proponente _________________________________________, portadora do CNPJ n.º ______________,  com  sede  e 
administração na Rua ____________________________ n.º ___, bairro ________________, município de ______________________, neste ato 
representado pelo sócio _____________________________, nacionalidade brasileira, estado civil ________________, profissão 
_____________________, portador do CPF n.º _________________ e da Carteira de Identidade n.º _________________, residente e 
domiciliado(a) na Rua _____________________________________ n.º ___, bairro ________________, município de _______________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido Nos artigos 42 a 49 da 
citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como: 
 
(...) Microempresa, MEI ou Empresa de Pequeno Porte, definida no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
(...) Empresa ou Sociedade equiparada à ME ou EPP, tendo auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 
correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006; 
 
(...) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, 
decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 
 
________________________, ____ de _______________ de 2019 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 
 
A 
 
PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL/RJ 
 
A empresa _____________________________________________, CNPJ nº__________________, com sede na Rua 
_________________________________, nº ______, Bairro _____________, cidade _________________, neste ato representado pelo(s) Sr(a). 
________________________________________________ (sócios ou diretores com qualificação completa: nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu(a) Procurador(a) o(a) Sr(a). 
___________________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos e 
gerais poderes para, junto a PREFEITURA DE ----------------, praticar os atos necessários com vistas à participação do 
outorgante na licitação, modalidade Pregão Presencial, em epígrafe, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentarem lances verbais, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 
 
Local, __________________ de _________________ de 2019. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
 
(cédula de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 – REGISTRO DE PREÇOS  

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 073/2019 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _______/2019 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL 
–RJ, E _______________________ 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica portadora do CNPJ n.º 
___________________, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração na Rua Visconde da Paraíba, 
nº 11, Centro, PARAÍBA DO SUL/RJ doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal. 
 
CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º __________________, 
com sede administração na Rua _______________________________ nº _____, bairro _________________, 
município de _________________, neste ato representada pelo sócio ____________________________________, 
nacionalidade __________, estado civil ___________, profissão ____________, portador do CPF n.º 
_______________ e da Carteira de Identidade n.º ____________, residente e domiciliado na Rua 
_____________________________ nº _____, bairro __________________________, município de 
_________________________., Estado ____ 
 
FINALIDADE – O presente instrumento tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
relacionamento contratual com vistas ao fornecimento do objeto definido e especificado na 
Cláusula Primeira, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho exarado no 
processo licitatório nº 073/2019. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo licitatório nº 073/2019, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 067/2019 – Registro de Preços, homologado por decisão fundamentada, em conformidade com 
as normas ditadas pela Lei Federal nº. 10.520, de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 
8.666, de 1993, estando vinculada de forma total e plena ao edital regente do certame do qual 
exige-se das partes rigorosa observância. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Integram este: 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 

                 Processo Administrativo nº 2019/6/5498 

                         Processo Licitatório nº 073/2019 

                         Pregão Presencial nº 067/2019 

EDITAL Nº 073/2019 - 

RETIFICADO 

 
a) O processo de PREGÃO N.º 067/2019; 

 
b) Anexo I - Termo de Referência; 
c) Anexo VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

d) A Proposta da Contratada. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de mão de obra exclusiva, sem 
fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras: 
 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

d) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão 
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 

 

e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

f) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 
 

3.2. Constitui obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 
 

a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução; 
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c) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

d) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso; 

 

e) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 
Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

 

f) Apresentar no primeiro mês de prestação dos serviços: 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; exames médicos 
admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços. Os documentos acima 
mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação 
do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do 
contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a 
documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do 
encerramento do contrato administrativo. 

 

g) Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 

h) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

 

i) Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 
depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada no Município.de 
Paraíba do Sul. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada 
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa 
verificar a realização do pagamento; 

 

j) Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

k) Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no 
turno imediatamente subsequente; 
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l) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

 

m) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 
 

n) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

o) Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto ao sigilo das informações 
obtidas na execução dos serviços; 

 

p) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

 

q) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

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

 

s) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 

4.1. Os serviços serão remunerados pelo preço constante na proposta da licitante vencedora. 
 

4.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, até 30 (trinta) dias após a data da 
emissão da nota fiscal de prestação de serviços, desde que entregue também toda a documentação 
comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 
 4.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo fiscal do contrato ou 
servidor competente. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 
 

5.1. O contrato respeitará integralmente o Termo de Referência, o Edital, a Ata de Registro de 
Preços e a legislação vigente. 
 

5.2. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sendo vedada também a sub-rogação 
completa ou parcial. 
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5.3. Os serviços serão coordenados pelos respectivos fiscais indicados por cada Secretaria 
Municipal, a quem compete à administração, fiscalização e coordenação das obrigações decorrentes 
do Contrato. 
5.4. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das 
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada 
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação. 
 

5.5. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que 
identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, 
os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de 
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem 
como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 

6.1 O prazo de vigência é de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
 

6.2. O prazo poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 

7.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato celebrado com a CONTRATADA, 
independentemente de qualquer interpelação judicial, por interesse público devidamente 
justificado no caso de a CONTRATADA infringir quaisquer das cláusulas contratuais, ou: 
 

a) Se cometida qualquer fraude pela CONTRATADA; 
 

b) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações, e/ou responsabilidades a ela 
afetas, nos termos de que dispõe o presente contrato; 
 

c) Se a CONTRATADA entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que 
prejudique o bom andamento da execução do serviço; 
 

d) Quando, após reiteradas notificações , ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por 
parte da CONTRATADA na condução da execução do serviço. 
 

e) Se a CONTRATADA transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte. 
 

f) Por Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento; 
 

g) Por ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da 
prestação do serviço. 
 

h) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme 
disposto no art. 78, XVIII da Lei 8.666/93. 
 

7.2. Aos casos de rescisão do Contrato aplica-se o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
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7.3. Apresentar comprovante mensal de quitação da empresa com as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias dos empregados lotados na execução do contrato, sob pena de rescisão contratual. 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

8.1 Os recursos orçamentários destinados a esta licitação correrão por conta das dotações 
orçamentárias Previstas no Orçamento 2019 e das que vierem a substituí-las no exercício seguinte. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
 

9.1 O contratado ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, em caso de 
descumprimento contratual às seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa; 
 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, nos 
termos do artigo 87, III da Lei nº 8.666/93; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MULTAS 
 

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor total final 
do Contrato: 
 

a) caso venha incorrer em atraso na execução dos serviços, ser-lhe-á cominada multa de 
0,034% (zero vírgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso; 

 

b) caso venha se conduzir culposamente, infringindo por negligência, imprudência ou 
imperícia, as cláusulas do Contrato a ser firmado, ser-lhe-á cominada multa de 4% 
(quatro por cento); 

 

c) por se conduzir dolosamente durante a execução do serviço, ser-lhe-á cominada multa 
de 5% (cinco por cento); 

 

d) caso venha desistir da execução do serviço, ser-lhe-á cominada multa de 10% (dez por 
cento), sem prejuízo de outras cominações legais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
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Paraíba do Sul, ___ de ________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
 

CONTRATANTE CONTRATADA 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 1 ---------------------------------  2 ------------------------------------------ 

Esta Minuta de Contrato 
encontra-se devidamente 

examinada e APROVADA por 
esta Procuradoria. 

 
 

____________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO REFERTENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2019 

 
 
A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o 
CNPJ nº _______________ com sede na ________________________ (endereço completo), por intermédio de 
seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da 
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para os fins de 
cumprimento do exigido no Pregão Presencial nº. 067/2019, DECLARA que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial em epígrafe 
e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
_____________ , ____ de _____________ de 2019. 
 
 
 
_______________________________________________  
Assinatura do representante legal  
 
 
 
NOME: ____________________________________________________ 
 
RG nº ______________________________________________________ 
 
CARGO / FUNÇÃO: _______________________________________ 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, separadamente e antes dos envelopes de 
Proposta Comercial e de Habilitação, exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019 
 
 
Aos _____ dias de ________ do ano de 20___, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.138.385/0001-30, com sede na Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, centro, Paraíba do Sul/RJ, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal Dr. Alessandro Cronge Bouzada, brasileiro, casado, Médico, portador da Carteira de 
Identidade nº __________, expedida pela ____/__ e do CPF nº ____________, residente e 
domiciliado na Rua Vivenda do Sol, nº 150, Bairro Palhas em Paraíba do Sula/RJ, considerando 
o resultado da licitação na modalidade de Pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 067/2019, processo administrativo nº 2019/6/5498, resolve registrar os preços 
da(s) empresa(s)____________________; CNPJ_____________; endereço:___________; neste 
ato representada pelo(s) Sr(s)___________________________; portador(a) da Carteira de 
Identidade nº __________, expedida pela ____/__ e do CPF nº ____________, 
(cargo)__________, residente e domiciliado(a) em ________ de acordo com a classificação por 
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002,  Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei 
Complementar 123/2006 e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando a prestação de 
serviços terceirizados para atender as necessidades temporárias do Município, sem equipamentos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  
 
2.1. Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame 
licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos 
fornecedores classificados no Pregão Presencial nº 067/2019. 
 
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  
 
3.1. O órgão participante deste Registro de Preços encontram-se listados no Termo de 
Referência, que é parte integrante desta Ata. 
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4. VALIDADE DA ATA 
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não 
podendo ser prorrogada por prazo excedente. 
 
5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
5.1. O órgão gerenciador realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a 
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 
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5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
5.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
5.7.2. não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado;  
 
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
 

5.9.1. por razão de interesse público; ou  
 
5.9.2. a pedido do fornecedor. 

 
6. DO REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS  
 
6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas 
pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento 
licitatório para registro de preços. 
 

6.1.1. O remanejamento somente poderá ser feito de órgão participante para órgão 
participante e de órgão participante para órgão não participante.  
 
6.1.2. No caso de remanejamento de demanda de órgão participante para órgão não 
participante, devem ser observados os limites previstos na Lei Federal nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013. 
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6.1.3. Caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a 
redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que 
haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.  

 
7. DAS OBRIGAÇÕES  
 
7.1. Compete ao Órgão Gerenciador: 
 

7.1.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de 
Preços – SRP.  
 
7.1.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que 
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.  
 
7.1.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 
registrados.  
 
7.1.4. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
 
7.1.5. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados. 
 
7.1.6. Dar publicidade dos preços registrados no âmbito dos órgãos participantes, com 
indicação dos fornecedores. 
 
7.1.7. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas 
contratações dela decorrentes. 

 
7.2. Compete aos Órgãos Não Participantes:  
 

7.2.1. Formalizar as solicitações de adesão ao Órgão Gerenciador da Ata e acompanhar 
os pedidos efetuados. 
 
7.2.2. Os órgãos não participantes deverão realizar a contratação em até 90 (noventa) 
dias após a autorização do órgão gerenciador, observado o prazo de vigência da Ata.  
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7.3. Compete aos Órgãos participantes e aos Órgãos Não Participantes, na qualidade de 
CONTRATANTE: 
 
7.3.1. Contratar os serviços, obedecendo o quantitativo registrado, por meio de instrumento 
contratual hábil. 
 

7.3.2. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das 
obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 
7.3.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual.  
 
7.3.4. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 
 
7.3.5. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do 
instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo 
com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 
7.3.6. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções 
administrativas. 
 
7.3.7. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos 
relativos a assinatura contratual e do ateste de faturas, devendo o resultado dessa 
consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução 
processual necessária.  

 
8. CONDIÇÕES GERAIS  
 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades relativas à 
execução do objeto e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 
 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 8.3.  
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Ata foi lavrada em ____(___) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai 
assinada pelas partes e disponibilizada cópia aos demais órgãos participantes. Local e data  
 
 
______________________________________________ 
Representante legal do órgão gerenciador  
 
_______________________________________________ 
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 


