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Edital de Pregão Eletrônico Nº 008 /2018

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER torna público que REALIZARÁ LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo menor
valor global, sob a forma de execução indireta no regime de empreitada por preço global conforme
descrito neste edital e nos termos da LEI N.º 10.520/2002, DECRETO N.º 5.450/2005, DECRETO N.º
7.298/2013 e DECRETO-E N.º 16.223/2013, do Estado de Roraima, das Instruções Normativas
SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e nº 02, de 11 de outubro
de 2010, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e,
subsidiariamente, pela LEI N.º 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas que regem a matéria e
pelas condições e exigências constantes do presente Edital e em conformidade com a autorização
contida no Processo Administrativo n.º 0683/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA ASSEIO
E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS EDIFICAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DE RORAIMA - IPER.

DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
Início do acolhimento das propostas: 18/12/2018
Abertura das propostas: 28/12/2018 às 10h 00min (horário de BRASÍLIA/DF)
Abertura sala de disputa: 28/12/2018 às 11h 00min (horário de BRASÍLIA/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
E-mail: cpl@iper.rr.gov.br Fone: (95) 2121-3951 e (95) 2121-3950
NOME INSTITUCIONAL: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA - IPER
CNPJ:03.491.063/0001-86

Fazem parte integrante deste EDITAL, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de apresentação da proposta de preços no sistema eletrônico;
ANEXO III – Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada após o encerramento
dos lances;
ANEXO IV – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
ANEXO V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à
habilitação;
ANEXO VI – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da
CF/88;
ANEXO VII – Minuta de instrumento de contrato.
ANEXO VIII – Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017

1. PREÂMBULO
1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
(comunicação pela Internet), dirigida pelo(a) Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado a seguir,
de acordo com a legislação referida no preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo neste
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Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e,
desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1.2. As propostas deverão ser enviadas a partir da data de início do acolhimento no sistema
Eletrônico até o horário limite de início da abertura das propostas.
1.3. Eventualmente, não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o
primeiro dia útil subsequente, mantidos  o mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

1.4. Este edital será publicado na forma da lei e estará à disposição dos interessados, pela internet,
os endereços www.licitacoes-e.com.br e www.iper.rr.gov.br
“EDITAL”). Poderá ser obtido, ainda, sem ônus, junto ao(a) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio, em mídia
magnética, no Edifício sede do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, sito na Rua Araújo
Filho, 823 – Centro, Boa Vista/Roraima, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPLIC, no horário
de 8h30min às 14h30min (horário de Brasília/DF), devendo aos interessados a entrega do CD-R ou pen-
drive para que seja providenciada a gravação.
1.5. Compete ao interessado fazer minucioso estudo da documentação fornecida pelo Instituto de
Previdência do Estado de Roraima - IPER, solicitando esclarecimentos exclusivamente pelo e-mail
cpl@iper.rr.gov.br, em até 03 (três) dias úteis antes do ato público.
1.6. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a) através do endereço eletrônico
www.iper.rr.gov.br, (menu “DOWNLOADS” > “LICITAÇÕES” > “ESCLARECIMENTO”), obrigando-se os
interessados a consultá-lo para obtenção das informações prestadas, ficando acessível a todos os
interessados.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente termo correrá por conta do
Programa: 010, Ação (P/A/OE): 4109, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.32, Fonte: 180, Dotação:
09.122.010.4109.3.3.90.39.32 do orçamento vigente do Instituto de Previdência do Estado de
Roraima - IPER, para o exercício de 2019.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. Os valores estimados para a contratação estão descritos no ANEXO I (Termo de Referência)
deste Edital e representam os valores máximos que a Administração se dispõe a pagar, totalizando
R$ 162.467,52 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos) anual.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. O Pregão será conduzido por Pregoeiro(a) do Instituto de Previdência do Estado de Roraima,
com apoio técnico e operacional do Portal de Compras do Banco do Brasil, que atuará como
provedor do sistema eletrônico para esta licitação.
4.2. Os interessados em participar deste Pregão deverão atender a todas às exigências constantes
deste Edital e seus Anexos e estarem devidamente credenciados no Portal de Compras do Banco do
Brasil, por meio do Site www.licitacoes-e.com.br.
4.3. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade  seja compatível e
pertinente com o objeto licitado.
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4.4. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preço em data e horário previstos neste Edital,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.5. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, o disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da CF/88 e que a proposta está em conformidade com as exigências previstas neste
Edital.
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das cominações civis, administrativas e penais.
4.7. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e,
quando for o caso, seus anexos.
4.8. Não poderão participar deste PREGÃO:

4.8.1. Empresário suspenso de participar de licitação ou contratar com o Instituto de
Previdência do Estado de Roraima, durante o prazo da sanção aplicada;

4.8.2. Empresários que se encontrarem em processo de recuperação judicial ou concordata em
andamento ou que hajam tido sua falência já decretada, sob qualquer outra forma de concurso de
credores, bem como de liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

4.8.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação;

4.8.4. Empresários que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio, empresas
coligadas, controladas e controladoras entre si ou com a mesma constituição societária;

4.8.5. Sociedades estrangeiras que não funcionem no país.
4.8.6. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.8.7. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores

ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.8.8. entidades empresariais que estejam reunidas emconsórcio;
4.8.9. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo ao Edital.
4.9. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.9.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
a) a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa
ou empresa de pequeno porte;

4.9.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do arHgo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.9.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

4.9.5. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
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atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de24 de julho de 1991.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.
5.2. Não serão reconhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, conforme dispõe o
Art. 18 do Decreto-E nº 8.334, de 1º de outubro de 2007, do Estado de Roraima, bem como aplicação
subsidiária da regra do parágrafo único do Art. 110 da Lei 8.666/93.
5.3. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
decidirá sobre a petição apresentada tempestivamente e disponibilizará a resposta aos interessados
no site www.iper.rr.gov.br, obrigando-se os interessados a consultá-la para obtenção das
informações prestadas.
5.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
5.5. Qualquer modificação neste edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1. O licitante ou seu representante legal deverá estar previamente credenciado junto ao provedor
do sistema eletrônico, para formulação de proposta e participação na sessão pública, no dia e hora
designados para realização do pregão eletrônico.
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S.A., para acesso ao sistema eletrônico no
site www.licitacoes-e.com.br.
6.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma
eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.
6.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio do acesso.
6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou
ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico implica a responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.7. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Após a divulgação do edital nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e
www.iper.rr.gov.br (menu “DOWNLOADS” > “LICITAÇÕES” > “EDITAL”), os licitantes deverão
encaminhar proposta, no idioma oficial do Brasil, com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se
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for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento
de propostas.

7.1.1. Antes do início da abertura das propostas, é responsabilidade do licitante, certificar-se da
entrega de sua proposta e comprovar a exatidão dos dados.

7.1.2. O não cadastramento da proposta impossibilita o licitante de participar do certame.
7.2. Para formular e encaminhar  a proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico (proposta de preço padrão do sistema), o licitante deverá estar ciente e levar em
consideração, além das  especificações  e condições  estabelecidas neste Edital, notadamente no
ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital, o atendimento ao seguinte requisito:
7.2.1O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
7.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
7.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
7.7. O licitante deverá anexar, no campo próprio do sistema eletrônico, a(s) planilha(s) de
formação de preços, com especificações detalhadas do objeto, na forma do Anexo III do Edital, sob
pena de desclassificação.
7.7.1. Valor global do grupo;
7.7.2. Descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de Referência,
contendo, entre outras, as seguintes informações:
a) A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que
regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências,
com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;
b) Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela Administração como referência,
a respectiva comprovação de exequibilidade;
c) A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
d) A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando
o quantitativo e sua especificação;
7.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.9. Nos valores propostos  estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários.
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
7.9.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
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atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.9.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG
n.5/2017.
7.9.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
7.10. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
7.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei nº 10.520/2002, além das cominações civis, penais
e administrativas.
7.12. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
7.13. Nos preços constantes da proposta e nos lances, deverão estar incluídos todos os custos
necessários ao fornecimento objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, transporte e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.
7.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias da data de sua abertura,
e deverá ser indicado no sistema eletrônico, salvo se na mesma constar prazo superior, quando
então prevalecerá este último. Na falta de tal informação será considerado aceito o prazo citado
neste subitem.
7.15. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.16. Após a abertura da sessão, a proposta de preços apresentada pelo licitante será de sua inteira
responsabilidade, não lhe assistindo o direito de pleitear modificação, sob alegação de erro, omissão
ou em razão de qualquer outro pretexto.
7.17. O envio das propostas implicará na plena aceitação, por parte das proponentes, de todas as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas  e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
9.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
10.1. Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os
licitantes poderão ofertar lances sucessivos e decrescentes,  exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observado o horário fixado e os critérios de aceitação.
10.2. Os lances  apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo  o direito de pleitear qualquer
alteração e não podendo haver desistência dos mesmos, a não ser em situação devidamente
justificada e aceita pelo(a) Pregoeiro(a), caso contrário ficará o licitante desistente sujeito às penalidades
constante neste Edital.
10.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais junto ao sistema, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
10.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada à identificação dos licitantes.
10.6. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta enviada de menor
preço e o valor estimado para a contratação e procurar-se-á negociar, observando-se as condições
previstas no Edital.
10.7. Decorrido o prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a), o sistema  eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após  o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
10.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
10.9. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer  acessível aos licitantes para a recepção dos lances,
retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
10.10. Se a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, ou houver qualquer outro
problema de ordem técnica no sistema “Licitações-e”, a sessão será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa  aos participantes, através de mensagem eletrônica e no próprio
endereço eletrônico utilizado para divulgação.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do lance
de MENOR PREÇO, bem assim decidirá sobre sua aceitação.

12.2. O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar enviará, no prazo máximo
de 02 (duas) horas contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, através do e-
mail cpl@iper.rr.gov.br, a proposta de preços atualizada, em conformidade com o lance ofertado, de
acordo com o ANEXO III, indicando, obrigatoriamente, valor unitário e total, com preços expressos
em Real (R$) e por extenso, devidamente identificada em todas as folhas com o número do CNPJ e
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timbre impresso da empresa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo
suas folhas serem rubricadas e a última assinada por quem de direito.
12.3. A proposta de preços deverá:
12.3.1. Apresentar a descrição detalhada de forma a caracterizar e identificar o objeto e suas
especificações, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
12.3.2. Fazer menção ao número deste pregão e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s)
de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a
agência  e respectivos códigos e o n.º da conta para  efeito de emissão de Nota de Empenho e
posterior pagamento;
12.3.3. O e-mail a ser informado na proposta deverá ser o oficial do licitante, para fins de contatos,
não sendo o Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER responsável pelo não recebimento
de e-mail por parte da futura contratada.

ser remetido no prazo de 03 (três) dias úteis, contados

12.5. O(A) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas
do objeto.
12.6. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão.
12.7. Ocorrendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.
12.8. Não serão aceitas as propostas que no campo referente à descrição do objeto ofertado, apresente
as palavras “Conforme Edital”, “De acordo com o Edital” ou similar que impossibilitem a correta
identificação do item proposto pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio.
12.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o licitante vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
12.10. No caso de incompatibilidade da proposta de preços e da documentação de habilitação com
as exigências do edital, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
12.11. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido o melhor preço,
observando-se as condições previstas neste Edital.
12.12. Serão desclassificadas as propostas que:
12.12.1. Não atendam às exigências do ato convocatório;
12.12.2. Contiverem preço condicionado a prazos;
12.12.3. Forem omissas ou vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, bem como preços ou vantagens baseados nas ofertas de outros licitantes;
12.12.4. Ofertem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles irrisórios ou de
valor zero, ou que não venham a ter a sua viabilidade demonstrada através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;
12.12.5. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou que
apresentem irregularidades insanáveis;
12.12.6. Exceda o preço máximo do lote estabelecido neste Edital.
12.13. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico, na qual constará a
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas
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ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 17, inciso II
do Decreto-E Nº 8.334, de 1º de outubro de 2017, do Estado de Roraima, e na legislação pertinente.
12.14. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação
para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Habilitação Jurídica:
13.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em  se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

13.1.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
13.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
13.1.4. Procuração, se for o caso, outorgada por instrumento particular ou público.

13.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), mediante apresentação
do Cartão do CNPJ, em original ou consulta via internet;
13.2.2. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
13.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;

13.2.3.1 É prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de débitos
relativos à créditos tributários e à dívida ativa da União – CND, conforme Portaria 1.751, de
02/10/14 – RCB/PJFN.
13.2.4. Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
13.3. Declaração, conforme Anexo IV do Edital, afirmando a elaboração independente da proposta;
13.4. Declaração, conforme Anexo V do Edital, afirmando a inexistência de fato superveniente
impeditivo à habilitação no presente certame;
13.5. Declaração, conforme Anexo VI do Edital, afirmando que não possui, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7.º da Constituição Federal.

13.6. Qualificação Econômico-Financeira:
13.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do resultado do último exercício social,
assinado por contador ou por outro profissional equivalente e pelo representante do licitante,
exigível e apresentado na forma da Lei;

13.6.1.1. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis apresentados em uma das seguintes formas:

a) Publicado em Diário Oficial;
b) Publicados em jornal de grande circulação;
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio

do licitante, acompanhado dos respectivos termos de abertura e encerramento;
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d) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, inclusive os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em
outro órgão equivalente.

13.6.1.2. Empresas constituídas no exercício  em curso deverão  apresentar o balanço de
abertura, observado o item 13.7.1, assinado por contador ou profissional equivalente e pelo
representante da empresa.

13.6.1.3. A boa situação financeira do LICITANTE será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG) e Solvência Geral (SG), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

Passível Circulante + Exigível a Longo Prazo

ATIVO TOTAL
SG =

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

13.6.1.4. As fórmulas  deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao
balanço.

13.6.1.5. Caso o memorial não seja apresentado, o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.

13.6.1.6. As empresas que apresentarem qualquer índice relativo à boa situação financeira igual ou
menor que 1,0 (um), deverão comprovar por meio de escrituras contábeis, o patrimônio líquido mínimo
de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado no Termo de Referência (Anexo I), deste Edital.
13.7. Certidão(ões) negativa(s) de recuperação judicial – Lei n.º 11.101/05 (falências e concordatas)
expedida(s) pelo(s) distribuidor(es) de sua sede; se o licitante não for sediada na Comarca da Capital
do Estado de Roraima, a(s) certidão(ões) deverá (ão) vir acompanhada(s) de declaração da
autoridade judiciária competente, relacionando o(s) distribuidor(es) que, na Comarca de sua sede,
tenha(m) atribuição para expedir certidões negativas de recuperação judicial.

13.8. Em se tratando de filial, os documentos apresentados deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

13.9. Os documentos de habilitação deverão ser remetidos por meio do e-mail: cpl@iper.rr.gov.br,
no prazo de 3 (três) horas contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico.
13.10. Todos os documentos enviados durante a sessão deverão ser remetidos em versão original ou
em cópia autenticada, ao(à) Pregoeiro(a), para recebimento na Comissão Permanente de Licitação –
CPLIC do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, Localizado na Rua Araújo Filho, 823,
Centro, CEP: 69.301-090, em Boa Vista/RR, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia
útil subsequente à data da solicitação do(a) Pregoeiro(a).
13.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
13.12. Se a documentação de habilitação contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos,
o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado.
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13.13. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também,
o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. As exigências de habilitação serão atendidas
mediante documentos  equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.
13.14. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
13.16. O(A) Pregoeiro(a), na forma do disposto no artigo 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.

14.DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA
14.1. A CONTRATANTE deve 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 tempesHvo e regular dessas obrigações, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
14.2. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por
falta da documentação perHnente, tais como
folha de pagamento, rescisões dos contratos e guiasde recolhimento), os valores reHdos cautelarmente
serão depositados junto à JusHça do Trabalho, com
o objeHvo de serem uHlizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas,bem como das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.
14.3. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão
contratual dos trabalhadores da contratada, bem
como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela
contratante em conta-depósito vinculada específica, em
nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da
Instrução NormaHva SEGES/MPDG nº 5, de 2017, os
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições
estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida
norma.
14.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017 será igual ao somatório dos
valores das provisões  a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação
dependerá de autorização do órgão ou enHdade
promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respecHvas obrigações:
14.5. (décimo terceiro) salário;
14.6. Férias e um terço consHtucional de férias;
14.7. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
14.8. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
14.9. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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14.10. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperação
Técnica firmado  entre o promotor desta licitação e insHtuição financeira. Eventual alteração da
forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.
14.11. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam reHdos por meio da
conta-depósito, deixarão de compor o valor
mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
14.12. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-
depósito, os recursos aHnentes a essas despesas serão
debitados dos valores depositados.
14.13. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou enHdade contratante para
uHlizar os valores da conta-depósito para o
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato.
14.14. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respecHvos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela
Administração, será expedida a autorização para a
movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à
InsHtuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
14.15. A autorização de movimentação deverá especificar que se desHna exclusivamente para o
pagamentodos encargos trabalhistas ou de eventual
indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos
15. RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar no sistema eletrônico, no prazo
máximo de 30 (trinta) minutos, a intenção de recorrer de qualquer ato do(a) Pregoeiro(a), desde que
enuncie os respectivos motivos.
15.2. Após o encerramento da sessão pública o licitante que manifestou a intenção de interpor
recurso, e sendo este motivado, oportuno e relevante ao processo, desta maneira julgada admissível,
sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes razões, ficando os
demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
15.3. As razões e contrarrazões de recurso, deverão ser assinadas pelos representantes legais das
empresas ou por procuradores, dirigidas ao(à) Pregoeiro(a) e protocoladas junto à Divisão de
Protocolo do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER.
15.4. Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
15.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de
recurso e na adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.
15.6. Os recursos conhecidos e não providos pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade
competente.
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15.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, caso não haja recurso, será feita pelo(a)
Pregoeiro(a) e ficará sujeita à homologação pela Autoridade Competente.
16.2. Caso haja recurso, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da
licitação.

17. DAS CONTRATAÇÕES
17.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o Instituto de Previdência do Estado de
Roraima - IPER convocará a empresa adjudicatária para assinar o Termo de Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma vez, por
igual período, quando solicitado pela empresa durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
17.2. É facultado a este Instituto, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular
no ato de assinatura do contrato, recusar-se a assiná-lo ou a retirar a Nota de Empenho no prazo e
nas condições estabelecidas, ou ainda quando este Instituto rescindir o contrato por inadimplência,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo ou revogar
a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital.
17.3. Os encargos das partes bem como as normas relativas a compatibilidade do produto, prazo e local
de entrega, garantia, recebimento, fiscalização, pagamento, sanções contratuais constam no Termo de
Referência, Anexo I deste edital.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
18.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de preços;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluido entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
18.5. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado e a União , pelo prazo de até cinco anos;
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18.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
18.7. 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.
18.8. 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;
18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas alegações de
desconhecimento após a inserção da proposta no sistema eletrônico.
19.2. A solicitação de esclarecimentos a respeito das condições deste Edital e outros assuntos
relacionados ao presente Pregão deverá ser feita exclusivamente pelo e-mail cpl@iper.rr.gov.br, em
até 03 (três) dias úteis antes do ato público.
19.3. 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.
19.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pelo envio de propostas e pela
formulação de lances, nem pela elaboração ou apresentação de documentos referentes à presente
licitação.
19.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 8.666/93, o presente Edital e a
proposta da adjudicatária serão partes integrantes do Contrato a ser firmado.
19.6. A adjudicação do objeto licitado e a homologação da licitação não garantirá à licitante direito à
contratação.
19.7. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração.
19.8. O(A) Pregoeiro(a), ou autoridade superior poderá promover diligências destinadas a elucidar ou
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para
atendimento.
19.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato
superveniente comprovado e que venha a ser aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
19.10. Os casos omissos serão solucionados pela Diretoria de Administração e Logística.

Boa Vista-RR, 14 de dezembro de 2018.

JOSÉ HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE Interino do IPER

Decreto nº 43-P, de 10/12/2018
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ANEXO I – DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº xxx/2018

1. PREÂMBULO
1.1. O presente Termo define o quantitativo de 04 (quatro postos) de Servente de Limpeza para
atuarem nas dependências das edificações do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER,
com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de empreitada por preço global e fornecimento
de equipamentos e máquinas pela Contratante.

2. OBJETO
2.1. Refere-se a contratação de Serviços Terceirizados de Mão de Obra de Limpeza Asseio e Conservação
nas Dependências das edificações do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
3.1. A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades do Instituto de Previdência do Estado
de Roraima - IPER, com referência a Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, considerando
o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que
disciplinam a contratação, pela Administração Pública, dos serviços de terceiros que apoiam a
realização das atividades do órgão, caso em que se enquadram os serviços de Limpeza, Asseio e
Conservação predial.

4. QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVENTE DE LIMPEZA
4.1. O quantitativo de postos de serventes foi obtido seguindo a Instrução Normativa nº 5, de 25 de
maio de 2017. Alguns valores obtidos não apresentaram um número inteiro, e com isso procedeu-se
o arredondamento para baixo, com decimais até 0,50 e arredondamento para cima, com decimais
após 0,51, objetivando garantir a limpeza de todas as áreas;
EDIFICAÇÃO DA SEDE DO IPER

ÁREA m² Produtividade
diária m²

Frequência Qtd. estimada
de serventes

Área interna piso frio 1.067,11 800 a 1.200 Diária 1,07

Área interna espaço livre 696,38 1.000 a 1.500 Diária 0,56

Área interna almoxarifado 56,58 1500 a 2.500 Diária 0,03
Área externa cimentado 1.267,25 1.800 a 2.700 Diária 0,56
Esquadrias e vidros,
externas e internas

faces
sem, 166,09 300 a 380

1 vez na
0,49

exposição de risco.
semana

Esquadrias e vidros
externas e internas

faces
com 83,42 130 a 380 1 vez por mês 0,56

exposição a situação de risco
Banheiros 73,30 200 a 300 Diária 0,29
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TOTAL 3,55

Nota: Para o cálculo foi utilizado como referência o valor médio, existente entre os limites mínimos e
máximos.

Local Quantidade estimada de Servente de Limpeza

Sede do IPER 04

4.2. Por necessidade e em razão da disponibilidade orçamentária, pode ocorrer a inclusão/supressão
de Serventes de Limpeza na Sede do Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER;
4.3. Limites Mínimos e Máximos para a Contratação de Limpeza Asseio e Conservação – R$/m²,
publicado em 11.09.2017, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme
tabela abaixo:

Limites Mínimos e Máximos para Contratação de Serviços de Limpeza Asseio e Conservação - R$/m² Publicado no
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br), em 11/09/2017

UF

RR

ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA
ESQUADRIA EXTERNA

Produtividade 600 m² Produtividade 1.200 m²
Face interna/Face externa sem exposição a
Situação de risco Produtividade 220 m²

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

5,45 6,60 2,72 3,30 1,26 1,53

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A Fiscalização técnica será feita pelo Chefe da Divisão de Serviços Gerais;
5.2. O Chefe da divisão, será responsável por, no 1º (primeiro) dia útil de cada mês, verificar as
informações acerca dos trabalhos de Limpeza Asseio e Conservação, contidas  em formulário de
avaliação ANS;
5.3. Acordo de Nível de Serviços – ANS
5.5. A avaliação dos Serviços de Limpeza Asseio e Conservação será feita por meio de análise dos
seguintes módulos:
a) Produtos e técnicas;
b) Pessoal;
c) Periodicidade dos serviços;
d) Áreas, aparelhos, acessórios e outros.
5.6. A referência à conformidade total dos critérios:
• Inexistência de poeira;
• Inexistência de sujidade, inclusive nos vidros, louças, peças sanitárias e demais equipamentos
expressos no Termo de Referência limpos;
• Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;
• Recipientes limpos para o acondicionamento dos resíduos, com embalagens adequadas e conteúdo
razoável com o momento e destinação seletiva;
• Servente identificado, uniformizado e com EPI;
• Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente;
• Estado de limpeza dos carrinhos de limpeza, das cabeleiras de mops, flanelas e panos de limpeza.

NÍVEIS DS ITENS AVALIADOS
A                                           B C D
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Peso 1 Peso 2 Peso 3 -

A (Peso 1) - Refere-se à conformidade parcial dos critérios:
• Ocorrência de poeira em local isolado, que não comprometa o andamento das atividades
administrativas do IPER;
• Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão;
• Ocorrência isolada no reabastecimento.

B (Peso 2) - Refere-se à desconformidade parcial dos critérios:
• Ocorrência de sujeira em vários locais, que não comprometa o andamento das atividades do IPER;
• Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão;
• Ocorrências por falta de reabastecimento;
• Condicionador de ar com saídas sujas e móveis empoeirados;
• Piso sujo e molhado.

C (Peso 3) - Refere-se à desconformidade total dos critérios:
• Poeira e sujidades em salas, locais diversos e mobiliários;
• Ocorrência de poeira em superfícies fixas;
• Quebra de técnica de limpeza;
• Carro de limpeza incompleto;
• Móveis empoeirados;
• Não reabastecimento de descartáveis e uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes;
• Lixeiras sujas e transbordando;
• Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;
• Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem
comunicação com o contato do Contratante;
• Funcionário sem identificação ou uniforme e/ou EPI’s incompleto ou não uso de EPC’s;
• Execução de limpeza sem técnica adequada;
• Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente;
• Sanitários e vestiários sujos.

D ( - ) - Refere-se a não substituição de empregados faltosos pelo período de um dia.
5.7. CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES PARA OS ITENS AVALIADOS
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÓDULO A - PRODUTOS E TÉCNICAS

A.1 - PRODUTOS DE LIMPEZA
Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as determinações dos
fabricantes e especificação técnica do edital. Diluição correta. Acondicionamento
das soluções em recipientes adequados e identificados.

Nível

Os produtos e a diluição estão corretos, porém não segue a indicação de uso no
local;

A

Os produtos estão corretos, mas a diluição é incorreta. Os produtos estão em
recipientes inadequados;

B

Os produtos não são indicados para o uso no local e a diluição é incorreta. Os
produtos estão em recipientes inadequados  e sem identificação.

C

Qtd. de dias
(Totais)

A.2 – TÉCNICAS DE LIMPEZA
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Seguir as recomendações estabelecidas em protocolos de manuseio e segurança. Nível Qtd. de dias
(Totais)

Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na ordem da realização da
técnica;

A

A técnica está parcialmente correta, porém o produto usado é inadequado para o
fim;

B

A técnica está incorreta e o produto usado é inadequado para o fim. C
MÓDULO B - QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS

B.1 - UNIFORMIDADE DA EQUIPE
Os serviços são executados por funcionários operacionais capacitados e em
quantidades adequadas ao contrato, respeitando a quantidade de serventes por
área e local.

Nível
Qtd. de dias
(Totais)

Serventes capacitados e quantidades inadequadas por área ou local; A
Serventes com capacitação precária e quantidades inadequadas por área ou local; B
Serventes com capacitação precária, atrasos nos horários e quantidades
inadequadas por área ou local.

C

B.2 - APRESENTAÇÃO UNIFORMIZAÇÃO
Uniformização completa obedecendo o que consta no termo de referência.
Uniformes limpos, passados e íntegros, portando identificação funcional e
apresentação pessoal compatível com o local de trabalho.
Uniformes incompletos, passados e limpos, sem identificação funcional e

Nível
Qtd. de dias
(Totais)

apresentação pessoal compatível com o local de trabalho; A

Uniforme incompletos, rasgados, sujos, amarrotados, porém, com apresentação
pessoal compatível com o local de trabalho; B

Uniformes incompletos; peças de uso pessoal apresentam sujidades; apresentação
pessoal incompatível com o local de trabalho.

C

B.3 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - EPI’s e EPC’s
A utilização correta dos EPI’s e EPC’s durante a execução dos serviços nas áreas e
locais descrito no contrato. Nível

A utilização parcial dos EPI’s ou EPC’s durante a execução dos serviços nas áreas e
locais descrito no contrato; A

A utilização incorreta e parcial dos EPI’s ou EPC’s durante a execução dos serviços
nas áreas e locais descrito no contrato; B

A utilização incorreta e parcial dos EPI’s e EPC’s durante a execução dos serviços nas
áreas e locais descrito no contrato.

C

Qtd. de dias
(Totais)

MÓDULO C – PERIODICIDADE
C.1 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E DAS ATIVIDADES
A execução total da frequência de limpeza ocorrida conforme a periodicidade dos
serviços descritos no termo de referência, quando diariamente, semanalmente,
mensalmente e semestralmente.
A não execução até 10% dos itens da frequência de limpeza ocorrida conforme a
periodicidade dos serviços descritos no termo de referência, diariamente,
semanalmente, mensalmente e semestralmente;
A não execução acima de 10% até 30% dos itens da frequência de limpeza ocorrida
conforme a periodicidade dos serviços descritos no termo de referência,
diariamente, semanalmente, mensalmente e semestralmente;
A não execução acima de 50% dos itens da frequência de limpeza ocorrida
conforme a periodicidade dos serviços descritos no termo de referência,
diariamente, semanalmente, mensalmente e semestralmente;

Nível
Qtd. de dias
(Totais)

A

B

C
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MÓDULO D - ÁREAS, APARELHOS, ACESSÓRIOS E OUTROS
D.1 - CARRO DE LIMPEZA

*Conforme memória de cálculo no item 5.8

5.8. Memória de cálculo do ANS:
- Para os cálculos são utilizados 4 módulos com 21 itens no total (Módulo A: 2 itens, Módulo B: 3
itens, Módulo C: 1 item e Módulo D: 15 itens);
- Em cada um dos itens avaliados, há um nível de avaliação do não cumprimento do mesmo (Níveis A,
B e C);
- O campo "Quantidade de dias (Totais)" é calculado somando-se a quantidade de dias do mesmo
item e nível em todos os postos avaliados, sendo o máximo permitido de 30 dias por item em cada
posto;
- O campo "Quantidade de dias (Desconto)" é um cálculo automático, que divide a "Quantidade de
dias (Totais)" de cada item pela quantidade de postos;
- Ao final da planilha, os campos "Eventos A - Peso 1", "Eventos B - Peso 2" e "Eventos C – Peso 3"
apresentam o total de dias-desconto em cada um dos níveis, já incluindo o acréscimo do peso
correspondente;
- O "Valor do Desconto" é calculado de acordo com o total de pontos (que é a soma de pontos de
Nível A + B + C) proporcional ao máximo possível de pontos (1800), com base no valor da fatura;
- O "Valor da fatura com desconto" é o resultado final do "Total da Fatura" menos o "Valor do
Desconto" e o "Desconto do D";
5.9. A cada mês será apurado o somatório da pontuação decorrente dos registros de ocorrências.
Essa soma servirá como base para que o Contratante aplique a glosa sobre o valor da fatura mensal;
5.10. No 1º (primeiro) dia útil de cada mês, será enviado para a Contratada relatório de avaliação do
ANS, com os registros de ocorrências e o valor da fatura integral ou com desconto;
5.11. A Contratada terá o prazo de 05 (dias úteis) para apresentar defesa prévia à Contratante em
relação ao relatório de avaliação do ANS, com os registros de ocorrências;
5.12. Quando ocorrer glosa no valor da fatura mensal, a contratada deverá emitir a Nota fiscal com o
valor informado no relatório de avaliação do ANS, enviado pelo Contratante.

6. QUALIFICAÇÃO DOS POSTOS E DOS REQUISITOS PARA O SERVENTE DE LIMPEZA
6.1. Os postos serão ocupados por trabalhadores nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações
- CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego - Código n.º 5143-20;
6.2. Os Serventes de Limpeza devem possuir ensino fundamental completo e experiência mínima de
06 (seis) meses, comprovada em carteira de trabalho;
6.3. Devem ter discrição, iniciativa, polidez no trato com as pessoas, habilidade e capacitação para o
desenvolvimento das tarefas inerentes à função;
6.4. No IPER a metade dos postos deverão ser ocupados por homem, sendo no mínimo 2 (dois)
postos ocupados por homem.

7. LOCAL E HORÁRIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO
Locais Horário Horas Qtd. de
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IPER - Rua Araújo Filho, 832 - Centro -

Segunda a sexta-feira Semanal Postos
No período entre 07:30 às
18:30, respeitando o limite

Boa Vista, (Sede do IPER e suas
dependências)

legal de 44 horas semanais,
conforme escala definida
pelo fiscal responsável da
Contratada

44 h 4

7.1. A jornada padrão de trabalho é de 44 horas semanais, conforme o Art. 7º inciso XIII da Constituição
Federal). A duração mensal padrão do trabalho é de 220 horas, já incluída o repouso semanal
remunerado;
7.2. Caso não sejam utilizadas as 44 (quarenta e quatro) horas semanais, o saldo de horas
remanescentes, isto é, as horas não trabalhadas, serão lançadas em um Banco de Horas. Esse saldo
de horas poderá ser utilizado pela Administração, durante a vigência do contrato;
7.3. O controle das horas não trabalhadas de cada posto de trabalho em cada mês ficará a cargo da
Contratada que apresentará ao Fiscal, em planilha atualizada, no 1º dia útil de cada mês subsequente;
7.4. As horas não trabalhadas que não foram usufruídas pela Administração, dentro de cada período,
serão automaticamente zeradas no término de cada vigência;
7.5. A Contratante poderá utilizar o saldo de horas registradas do respectivo posto de trabalho,
observados os limites estabelecidos no artigo 59, § 2º da CLT, não sendo devido, nesse caso,
pagamentos de serviços extraordinários à empresa Contratada;
7.6. Além dos serviços elencados neste Termo de Referência e seus Anexos, a Contratada deverá
executar quaisquer outros serviços não discriminados, desde que inerentes ao objeto contratado e
previsto na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, sem nenhum ônus para o Contratante;
7.7. A Contratada deverá, no prazo máximo de 02 (duas) horas após o início da jornada, realizar a
substituição de empregados faltosos, a fim de evitar prejuízos na rotina do serviço, respeitando o
contrato e a legislação vigente.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
8.1. A natureza do objeto a ser contratado é caracterizada como serviço de natureza comum nos termos
do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será aceito sob qualquer hipótese a subcontratação.

10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Além dos serviços e da periodicidade descritos abaixo, quando necessário, será solicitada a
execução de quaisquer outras tarefas inerentes à natureza dos Serviços de Limpeza;
10.2. Os serventes contratados para os postos da Sede do IPER atenderão, quando solicitados, as
demandas decorrentes de eventos promovidos pelo IPER em outras edificações dentro dos limites
físicos do Estado;
10.3. Os serviços serão executados;

DIARIAMENTE, UMA VEZ
Remover, com flanela e produtos adequados, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras,
persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis e equipamentos existentes,
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inclusive aparelhos elétricos, eletrônicos, de informática, telefones, centrais telefônicas, extintores
de incêndio e outros similares etc.,
Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
Limpar área externa de terra batida que contemplam este serviço;
Varrer e passar pano com produtos adequados, nos pisos frios em todas as dependências do IPER,
tais como salas, plenário, corredores, subsolo,  almoxarifado, depósitos e outras dependências,
quando houver;
Varrer os pisos das áreas externas nos locais que contemplam este serviço: coberturas, rampas,
garagens, estacionamentos e o que houver;
Lavar, desinfetar e aromatizar pisos e peças dos banheiros, bem como abastecer com papel toalha,
papel higiênico, sabonete líquido e protetor de assentos dos sanitários;
Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos apropriados, removendo-os para local destinado
conforme programa seletivo, quando necessário;
Proceder a coleta seletiva de materiais para reciclagem, quando couber;
Suprir com água mineral as geladeiras, frigobares e bebedouros quando necessário;
Limpar os espelhos com produto específico;
Limpar os corrimões com produtos adequados;
Aguar as plantas do IPER;

SEMANALMENTE, UMA VEZ
Limpar as paredes com acabamento de azulejo dos banheiros e copas;
Limpar atrás dos móveis, armários, estantes e arquivos;
Limpar, com produto apropriado, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz;
Limpar, com produto apropriado, os forros dos assentos e poltronas;
Retirar, com produto apropriado, pó e resíduos dos quadros em geral;
Limpar teto, vigas e pilares;
Limpar todos os vidros e esquadrias (face interna e externa) nos locais acessíveis com escada ou
utilizando extensor;

MENSALMENTE, UMA VEZ
Limpar forros, paredes e rodapés;
Limpar cortinas e persianas com equipamentos e produtos adequados;
Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes e janelas de ferro;
Desinfetar e limpar todas as redes de esgoto e drenagem de águas pluviais, inclusive calhas, ralos e
caixas de gordura;
Lavar e limpar garagens, áreas externas e demais áreas laváveis;
Limpar filtros de aparelhos condicionadores de ar;
Limpar luminárias e lustres;
Roçar grama e podar plantas.

SEMESTRALMENTE, UMA VEZ
Lavar e desinfetar os reservatórios de água; esta tarefa pode ser solicitada fora da periodicidade, se
assim for necessário.

11. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA
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11.1. A Contratada fica obrigada a colocar à disposição da Contratante todas as máquinas e
equipamentos de sua propriedade, necessários à perfeita realização dos serviços, os quais deverão
permanecer nos locais designados pela Contratante e  estar adequados à perfeita realização dos
serviços e em permanentes condições de funcionamento, conforme Tabelas I e II:
TABELA - I

Item Especificação Qtd. Preço médio
Pesquisando R$ Valor total

01 Aspirador de pó 1.600 watts 01 R$ 379,66 R$ 379,66
02 Lavadora de ata pressão 1.800 watts 01 R$ 596,86 R$ 596,86
03 Escada de alumínio doméstica 5 degraus 02 R$ 226,67 R$ 453,34
04 Roçadeira Lateral Profissional Gasolina 01 R$ 695,33 R$ 695,33
Total R$ 2.125,19

Depreciação (conforme IN/RFB nº 1.700, de 14/03/2017): 10 anos e valor
residual de 10%

R$17,71

Manutenção (adotado 0,5% ao ano) R$0,89
Valor mensal Depreciação + Manutenção R$ 18,60

TABELA - II

Item Especificação Qtd. Preço médio
Pesquisando R$ Valor total

01
espremedor duas águas base 30litros

04 R$ 450,66 R$ 1.802,64

02 Tesoura de poda 01 R$ 23,91 R$ 23,91
Total R$ 1.826,55
Depreciação (conforme IN/RFB nº 1.700, de 14/03/2017): 5 anos e valor
residual de 20% R$ 30,44

Manutenção (adotado 0,5% ao ano) R$ 1,52
Valor mensal Depreciação + Manutenção R$ 31,96
Valor total (Tabela I + Tabela II) R$ 50,56
Valor mensal por um posto. TR 04 postos previstos. R$ 12,64

12. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO EPI’S - EPC’S
12.1. A Contratada fornecerá e transportará até a unidade do IPER, todos os equipamentos, EPI’s e
EPC’s, necessários à plena e correta execução dos serviços, devendo substituir, em até 24 (vinte e
quatro) horas, os danificados;
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI’s - EPC’s referente a 1 (um) Posto

Qtd. Por

Item Descrição Un
d

Periodi-
cidade

Pesquisado
R$ servent

e

Mensal
R$

Anual
R$

Luva de látex natural,

1 antiderrapante, com
interior em algodão
tamanho grande

Par Mensal R$ 3,79 1 R$ 3,79 R$45,48



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

23

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008/2018

2 Óculos de proteção Un
d

3 Máscara respiratória Un
d

Placa de sinalização –

Anual R$ 10,92          1 R$ 0,91 R$ 10,92

Mensal R$ 5,89 1 R$ 5,89 R$ 70,68

Para o

4 Cuidado piso molhado - Un

Português/Inglês d Anual R$ 13,50 IPER 06
placas

R$ 6,75 R$ 81,00

Para as placas de sinalização o valor foi dividido por 04 postos previstos.

Total referente a 1 (um) posto R$ 25,15 R$
301,84

12.2. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade que permanecerão alocados no IPER,
descrevendo tipo, características, quantidade, marcas e, quando possível, o número de série.

13. IDENTIFICAÇÃO E UNIFORMES
13.1. A Contratada fornecerá aos seus empregados, uniformes e crachás de identificação;
Uniforme referente a 1 (um) posto por ano

Descrição Pesquisado
R$

Qtd.
Fornecido
anual

Mensal por
servente
R$

Anual por
Servente R$

Calça comprida em brim R$ 65,00 4 R$ 21,67 R$ 260,00
Camiseta malha fria, com gola esporte R$ 33,80 6 R$ 16,90 R$ 202,80
Meia em algodão, tipo soquete (par) R$ 13,00 4 R$ 6,50 R$ 78,00
Tênis antiderrapante, solado baixo,
palmilha antibacteriana (par) R$ 149,33 2 R$ 24,89 R$ 298,66

Crachá em PVC com foto R$ 16,00 1 R$ 1,33 R$16,00
Total R$ 71,29 R$ 855,46
13.2. Os crachás deverão conter foto recente e as inscrições: “A Serviço do IPER”. Ao final do
Contrato, todos os crachás de identificação deverão ser entregues ao Fiscal do Contrato;
13.3. Os uniformes deverão conter o logotipo da empresa e a troca será feita semestralmente;
13.4. Os uniformes serão substituídos sempre que necessário, quando as peças apresentarem algum
defeito que impossibilite seu uso ou não estiverem mais em bom estado, ainda que não tenham
transcorridos os seis meses do último fornecimento.

14. PREPOSTO
14.1. A Contratada deverá informar ao IPER quem será o preposto responsável pela condução do
contrato junto ao IPER, durante o período de vigência do Contrato, a fim de representá-la
administrativamente, o qual deverá ser indicado mediante documentação legal, com qualificação
profissional e conhecimento da legislação pertinente a natureza dos serviços prestados;
14.2. O preposto deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora antes do início da execução do
Contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à sua fiel execução;
14.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas aos serviços prestados;
14.4. O preposto ficará responsável pela execução das rotinas de serviços constantes deste Termo de
Referência e de outras que se fizerem necessárias no decorrer do Contrato;
14.5. São atribuições do preposto, dentre outras:
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a) comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
b) acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da Contratada;
c) promover o controle da assiduidade e pontualidade, bem como da utilização de uniformes,
crachás, EPI´s e EPC´s pelos empregados da Contratada;
d) cumprir e fazer cumprir, por parte dos  empregados da Contratada, todas as determinações,
instruções e orientações emanadas das autoridades da Contratante, salvo se manifestamente ilegais
ou não previstas em contrato;
e) elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos serviços
contratados;
f) reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito
da execução dos serviços;
g) relatar ao responsável pela fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer
irregularidade observada;
h) realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar
necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
i) administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada, respondendo,
perante a Contratante, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

15. VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, a
critério da administração, por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art.
57, II da Lei n.º 8.666/93.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Por este instrumento, a Contratante ficará obrigada a:
a) prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da
Contratada;
b) promover a alocação inicial dos postos de trabalho e os devidos ajustes;
c) colocar à disposição dos empregados da Contratada, local para a guarda de uniforme e outros
pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;
d) destinar local apropriado para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários à plena execução dos serviços;
e) fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos;
f) efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências do Contrato;
g) exercer a fiscalização, por servidor designado, dos serviços prestados;
h) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato;
j) observar o cumprimento dos  requisitos de qualificação profissional exigidos, as  especificações
técnicas e as atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os treinamentos que se verificarem
necessários para a regular prestação dos serviços.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. Por este instrumento, a Contratada ficará obrigada a:
a) apresentar, previamente ao início dos serviços, toda a equipe de trabalho, devidamente
identificada com uniformes e crachás;
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b) apresentar, a qualquer momento, quando solicitado pela Administração, cópia dos seguintes
documentos:
Relação dos empregados, no início da execução do serviço;
Cópia do Contrato de trabalho;
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, atestando o vínculo empregatício;
Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime PIS / PASEP;
Comprovante da escolaridade mínima exigida e outros;
c) apresentar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o início da vigência do Contrato,
listagem dos equipamentos de sua propriedade que permanecerão alocados no prédio do IPER,
conforme este Termo;
d) executar, de forma satisfatória, todos os serviços descritos neste Termo, obedecendo as normas
de segurança e medicina do trabalho e fornecendo os equipamentos de proteção individual e
coletiva EPI’s e EPC’s conforme NR - 32;
e) responder, nos prazos legais, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por
outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-
transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e  exigidas pela
legislação;
f)  responder pelos danos causados diretamente aos bens do Contratante, ou ainda  a terceiros,
durante a execução do Contrato;
g) prestar serviços em jornada diversa da inicialmente fixada, sempre que a necessidade
administrativa exigir, sendo os custos adicionais aferidos em consonância com a legislação trabalhista
vigente;
h) fornecer uniformes, gratuitamente  aos seus  empregados, conforme previsto neste Termo de
Referência, devendo encaminhar ao Fiscal do Contrato a relação completa dos materiais entregues
com as assinaturas dos respectivos empregados, atestando o recebimento dos mesmos;
i) a Contratada deverá orientar seus empregados vinculados a este Contrato a fazerem uso racional
de água e energia elétrica, adotando medidas para evitar o desperdício;
j) repassar aos seus empregados todas as orientações sobre a redução do consumo de água e energia
elétrica;
k) colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades de programa interno de separação
de resíduos;
l) manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da
empresa exigidas em lei;
m) encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência de 05 (cinco) dias, relação de empregados
que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los com
documentação conforme a legislação vigente;
n) manter sede, filial ou escritório em Boa Vista-RR, com capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados;
o) responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do IPER, por meio próprio
ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como
nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário;
p) a empresa contratada deverá promover o pagamento mensal aos seus empregados, dentro dos
prazos previstos na Convenção Coletiva a que estiver vinculada ou a adotada na formulação da
proposta;
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q) proceder a toda e qualquer substituição de empregados requerida pelo IPER, no prazo de até 2
dias, nos casos em que:
Não desempenhem suas funções de maneira satisfatória;
Não apresente comportamento compatível com o exercício das suas funções;
Pratique atos ou posturas que atentem contra à moral, os bons costumes, à ordem, à legislação
vigente etc.

18. PAGAMENTO
18.1. O pagamento dos serviços será feito no prazo de 15 (quinze) dias após o atesto da Nota Fiscal,
desde que a empresa esteja em dia com suas obrigações fiscais e atenda a todas as exigências
contidas no Contrato;
18.2. Quando houver descontos decorrentes do Acordo de Nível de Serviço - ANS, a Nota Fiscal
deverá ser emitida com o referido desconto;
18.3. Apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, a Nota Fiscal e os documentos abaixo descritos:
Folha de pagamento acompanhada de comprovante de depósito bancário, conforme disposto no §
único do art. 464 da CLT, ou recibo de pagamento de salário datado e assinado pelo empregado;
Comprovante de fornecimento de auxílio alimentação, podendo o mesmo estar inserido no recibo de
pagamento da folha ou em separado, devidamente assinado pelo empregado;
Comprovante de fornecimento de vale-transporte, devidamente assinado pelo empregado,
apresentado em comprovante separado, devendo o vale-transporte ser entregue ao empregado
antes do 1º (primeiro) dia útil do mês de referência;
Comprovante de depósito do FGTS e INSS;
18.4. Em havendo eventual rescisão contratual entre a empresa e o seu empregado, a mesma deverá
encaminhar ao Fiscal do Contrato o termo de rescisão, devidamente homologado, assinado pelo
empregado, além de comprovante de concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado e cópia
da guia rescisória do FGTS;
18.5. Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa deverá apresentar as seguintes certidões:
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
Receita Federal: Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos Municipais - CND;
Certidão Negativa de Débitos Estaduais – CND;
Declaração de Optante pelo Simples Nacional (se for optante ME/EPP).

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Pela inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa, ficará a
Contratada sujeita às seguintes sanções:
a) advertência por escrito;
b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que poderá ensejar
a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
c) impedimento de contratar com a Administração, por até 5 (cinco) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme normativos da Lei 8.666/19963.
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19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, aplicável até o 20º
(vigésimo) dia de atraso.
19.3. As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
“b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
19.4. A multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontada de eventuais créditos
existentes em favor da CONTRATADA, ou da garantia prestada, conforme for mais conveniente à
CONTRATANTE no caso concreto.
19.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da soma dos créditos existentes mais da garantia
prestada, além da perda destes, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será quando for
o caso, cobrada judicialmente.
19.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso
fortuito ou motivo de força maior.
19.7. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.8. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual ensejando a sua rescisão.
19.9. Além das sanções de natureza pecuniárias a CONTRATADA poderá  sofrer em razão da
inexecução parcial ou total das condições pactuadas as seguintes penalidades:
a) declaração de inidoneidade para licitar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição (falta grave, a critério da CONTRATANTE que cause prejuízo financeiro,
econômico, material ou institucional), ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
administração pelos prejuízos resultantes.
b) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por prazo não
excedente de 02 (dois) anos, a ser fixado no ato da suspensão, segundo a natureza e a gravidade da
falta, quando a CONTRATADA cometer falta grave, caracterizada como inexecução parcial do
contrato;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com qualquer órgão ou
entidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por um período de até 05 (cinco) anos,
com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, quando
a CONTRATADA praticar atos que caracterize a inexecução total do contrato.
19.10. As sanções de multa podem ser aplicadas de forma cumulativa com outras sanções.
19.11. As multas são meramente moratórias, não isentando a CONTRATADA de indenização por
perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.
19.12. O período de ausência de pessoal, independentemente do fato ou responsabilidade de quem
der causa, salvo por culpa exclusiva da CONTRATANTE, será deduzido do faturamento mensal, na
exata proporção com a jornada diária regular multiplicada pelo número de dias úteis do mês, não sendo
esta dedução considerada sanção para quaisquer efeitos, mas como serviço não prestado.
19.13. Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação.
19.14. Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de quaisquer
créditos/pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.
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19.15. Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para saldar os débitos
decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação.
19.16. Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pela CONTRATADA a o
CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa e/ou cobrado judicialmente, ou
descontados dos eventuais créditos oriundos dos demais contratos celebrados.

20. VALOR DE REFERÊNCIA
20.1. A despesa com execução do objeto desta licitação, conforme planilha de formação de preços
será de R$ 13.538,98 (treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e noventa e oito centavos)
mensal e R$ 162.467,52 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
cinquenta e dois centavos) anual.

21. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão à conta do Programa: 010, Ação
(P/A/OE): 4109, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.32, Fonte: 180, Dotação:
09.122.010.4109.3.3.90.39.32 do orçamento vigente desta Autarquia.
21.2. O empenho será do tipo: Global

22. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAIS
22.1. A Contratada deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de
desperdícios/menor poluição, tais como:
a) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
b) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
c) racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água;
d) treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de
desperdícios/poluição;
e) reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservação;
f) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
g) utilizar, sempre que possível, para lavagem de superfícies, água de reuso ou outras fontes tais
como águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou
agentes bacteriológicos.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. O Instituto de Previdência do Estado de Roraima publicará portaria designando o Fiscal do
Contrato e substituto, nos termos do art. 67 da lei 8.666/93;
23.2. Serão designados Fiscais Titular e Substituto, respectivamente, o Chefe da Divisão de Serviços
Gerais e outra pessoa designada pela Presidência;
23.3. Quando se verificar a aplicação repetitiva do Acordo de Nível de Serviço e caso se constate que
a prestação inadequada dos serviços está causando danos à Administração, serão aplicadas as
sanções previstas em lei;
23.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do IPER.

Boa Vista - RR, 30 de novembro de 2018.
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Elaborado por:

Wemerson Batista Silva Jairo Pereira da Silva
Chefe de Planejamento do IPER Chefe de Divisão de Serviços Gerais em Exercício

Solicitado por:

Jairo Pereira da Silva
Chefe de Divisão de Serviços Gerais em Exercício

Em atendimento ao disposto no Art. 7º, § 2º, Inc. I, da Lei nº 8.666/93 e alterações, submeto o
presente Termo de Referência à revisão da Senhora Diretora Administrativa.

Aprovo em: 30/11/2018

ANA CANDIDA LEITE LIMA
Diretora de Administração e Finanças/ IPER
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ANEXO I

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item
Qtd. De
postos

Estimado por posto
R$ Valor mensal RS Valor anual R$

Servente de Limpeza 04 R$ 3.384,74 R$ 13.538,96 R$ 162.467,52

ANEXO II

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Posto de Auxiliar de Limpeza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) ___/____/___ _

B Município/UF RR

C Ano do Acordo, FEBRAC, Registro TEM- RR000016/2017 2018

D Número de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de serviço
Quantidade total de Postos a contratar

(Em função da unidade de medida)
Unidade de Medida

Limpeza 04 m²

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de Serviço Limpeza e conservação

2 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO código nº 5143-20

3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.200,00

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) SEAC/RR

5 Data-Base da Categoria 01.01.2017

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$

A

B

C

Salário Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade

100% R$ 1.200,00

D

E

F

Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
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G Outros (a especificar)

Total da remuneração 100% R$ 1.200,00

MÓDULO 2 – BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$

A

B

C

Transporte - (R$ 3,10x4x20) - 0,06*salário-base

Auxílio alimentação - (R$ 15,00 - 0,20) * 20

Assistência médica familiar

R$ 176,00

R$ 296,00

D

E

F

Auxílio creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (a especificar

Total de benefícios Mensais e Diários R$ 472,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos diversos Valor R$

A Uniformes 1 (um) posto R$ 71,29

B
Equipamentos e máquinas fornec
16 postos, calculado a depreciaçã

idos pela Con
o e manutençã

tratada. Valor mensal por
o anual

1 (um) posto,  referente a
12,64

C

D

Equipamentos de proteção indivi

Outros (especificar)

dual e coletivo EPI's - EPC's, referentes a 1 (um) posto R$ 25,15

Total de Insumos Diversos R$ 109,79

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$

A INSS 20,00% R$ 240,00

B SESI ou SESC 1,500% R$ 18,00

C SENAI ou SENAC 1,000% 1,000% R$ 12,00

D INCRA 0,200% R$ 2,40

E Salário Educação 2,500% R$ 30,00

F FGTS 8,000% R$ 96,00

G Seguro acidente do trabalho - RAT x FAP 3.000% R$ 36,00

H SEBRAE 0,600% R$ 7,20

Total 36,800% R$ 441,60

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$

A 13º Salário 8,333% R$ 100,00

B Adicional de Férias (terço constitucional) 2,778% R$ 33,34
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Subtotal 11,111%

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Sal e Adic. de férias 4,089% R$ 49,07

Total 15,200% R$ 182,40

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$

A Afastamento Maternidade 0,030% R$ 0,36

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,011% R$ 0,13

Total 0,041% R$ 0,49

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 5,04

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% R$ 0,36

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,15% R$ 25,80

D Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 23,28

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,71% R$ 8,52

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 2,15% R$ 25,80

Total 7.37% R$ 88,80

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$

A Férias 8,33% R$ 99,96

B Ausência por doença 1,66% R$ 19,92

C Licença Paternidade 0,04% R$ 0,48

D Ausências legais 0,73% R$ 8,76

E Ausência por acidente de trabalho 0,27% R$ 3,24

F Outros 0,00%

Subtotal 11,03% R$ 132,36

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 4,06% R$ 48,71

Total 15,09% R$ 181,07

Quadro - Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% R$ 441,60

4.2 13º salário + adicional de férias 15,20% R$ 182,40

4.3 Afastamento maternidade 0,04% R$ 0,49

4.4 Custo de rescisão 7.37% R$ 88,80

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,09% R$ 181,07

4.6 Outros 0,00%

Total 67,13% R$ 894,36
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MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$

A Custos Indiretos 3,000% R$ 80,28

B B.1. Tributos Federais

B.2. Tributos Estaduais

B.3. Tributos Municipais

B.4. Outros Tibutos

ISS 5,000% R$ 171,47

COFINS 7,600% R$ 260,64

PIS 1,650% R$ 56,69

C Lucro 6,790% R$ 187,09

Total 24,040% R$ 756,04

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor R$

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 1.200,00

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ 472,00

C Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$ 108,78

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 894,36

Subtotal (A + B + C + D) R$ 2.675,14

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$ 756,04

Valor total por empregado R$ 3.431,18

Tabela Auxiliar I

Componentes % Valor R$

Custos diretos - módulos 1, 2, 3 e 4 R$ 2.675,14

Custos indiretos 3,000% R$ 80,25

Subtotal R$ 2.755,39

Lucro

Total valor mensal sem tributos R$ 2.942,48

Tabela Auxiliar – II

Tributação sobre o Faturamento

{[Total (Remuneração + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alíquota

Cálculo pelo Lucro Real

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total
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Custos diretos + indiretos R$ 2.755,39 0,858 5,000% 7,600% 1,650% 14,250%

Lucro R$ 187,09 - - - - -

Total R$ 2.942,48 - R$ 171,47 R$ 260,64 R$ 56,59 R$ 488,70

Cálculo pelo Lucro Presumido ou Arbitrado

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total

Custos diretos + indireto R$ - 0,914 5,000% 3,000% 0,650% 8,650%

Lucro - - - - -

Total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Pelo Lucro Real Coeficiente 1 - (14,250) / 100 = 0,858

Pelo Lucro Presumido ou Abitado Coeficiente 1 - (8,650) / 100 = 0,914

Tabela Auxiliar - III

Demonstrativo do valor total da proposta

Posto
Valor por

empregado

Quantidade de

postos
Valor total

Auxiliar de limpeza R$ 3.431,18 04 R$ 54.898,88

Total mensal R$ 54.898,88

Total anual R$ 658.786,56

ANEXO III
MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Trata-se da discriminação dos percentuais em valores,  das fórmulas, juntamente com  a fundamentação das

normas vigentes, utilizadas na elaboração da planilha de custos e formação de preços.

Se o percentual apresentado pela licitante for superior ao indicado na planilha, este valor deve ser acompanhado

da devida justificativa de majoração do preço para análise (memória de cálculo); e, ao revés, se o índice for

inferior ao indicado na planilha, a possível inexequibilidade deverá ser analisada no caso concreto pelo

gestor/pregoeiro por meio de diligências, para obtenção de informações complementares.

DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CURSOS REFERENTES À MÃO DE OBRA

1 Função Auxiliar de Limpeza

2 CBO - Código n.º 5143-20

3 Salário da categoria R$ 1.200,00
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4 Categoria Profissional - MTE RR000016/2017 SEAC/RR

5 Data base da categoria 01/01/2017

Convenção Coletiva da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação -

FEBRAC, CNPJ nº 00.718.734/001-00, MTE RR000016/2017, com abrangência no Estado de Roraima. A

vigência da presente convenção é de 01/01/2017 a 31/12/2017 e a data-base da categoria ocorre no dia 1º de janeiro.

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

A Salário Base R$ 1.200,00

B Adicional Periculosidade R$

C Adicional Insalubridade R$

D Adicional Noturno R$

E Adicional de Hora Noturna Reduzida R$

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado R$

G Outros (especificar) R$

Nota: Para os resultados a seguir todas os valores monetários serão truncados em duas casas decimais, e os
percentuais não serão truncados, sendo demonstrados na planilha seus resultados em três casas decimais.

MÓDULO  2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1 Submódulo 2.1 - Décimo terceiro salário, férias e adicional de férias

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO

A 13º (Décimo-terceiro) salário [(1/12)x100] = 8,333% Art. 7º, VIII, CF/88.

B Férias e Adicional de Férias {[(1+1/3)/12]x100} = 11,111% Art. 7º, XVII, CF/88.

13° Salário: corresponde à gratificação natalina garantido pela Constituição Federal de 1988 (Art. 7º, inciso
VIII), correspondendo à provisão de 1/12 avos sobre a remuneração mensal do trabalhador.
Férias e Adicional de Férias: {[(1+1/3)/12]x100} = 11,111% [Remuneração Férias + 1/3 Constitucional /
número de meses para computo das férias].

2.2 Submódulo 2.2 - Encargos previdenciários (GPS), fundo de garantia por tempo de serviços (FGTS) e outras

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE
CÁLCULO

FUNDAMENTO

A INSS 20,000% Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91.

B Salário Educação 2,500% Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82.

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 3,000%
RAT: Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)

FAP: Decreto nº 6.957/2009).
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D SESC ou SESI 1,500% Art. 3º, Lei n.º 8.036/90.

E SENAI - SENAC 1,000% Decreto n.º 2.318/86.

F SEBRAE 0,600% Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90.

G INCRA 0,200% Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70.

H FGTS 8,000% Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF.

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 36,80% Esses percentuais incidem sobre o módulo 1, o
submódulo 2.1, o módulo 3 e módulo 4.

RAT x FAP, em que:
RAT – 3% (Contrato atual “últimos 5 anos”- código CNAE 8800-6/00 do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999);
FAP – 1,000 (contrato atual não ultrapassa 1). (de 0,5 a 2, conforme Decreto nº 6.957/2009).
OBS: A licitante deverá preencher o item C do submódulo 2.2 com o valor do RAT de sua atividade
preponderante e de seu FAP, a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante
apresentação da GFIP.

2.3 Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO

A Transporte (3,6*2*21) – (1.200 * 0,06) = 79,20 Decreto 95.247/97 e CCT
2017/2017

B Auxílio alimentação (15-0,25)*21 = 309,75 CCT 2017/2017

C Assistência médica familiar

D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

NOTA: Em que pese o cálculo acima demonstrado, o valor dos benefícios mensais e diários será faturado
mensalmente com base na quantidade de terceirizados que recebem o referido auxílio e nos dias efetivamente
trabalhados. A estimativa para o período contratual é que teremos 250 dias úteis, com média mensal de 20,833,
sendo arredondado para 21 conforme memória de cálculo.
Auxilio Transporte: Foi estabelecido conforme Cláusula Décima Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho
2017/2017.
Aux. Transporte = (valor da passagem x nº de passagens por dia x nº de dias de trabalho no mês) – (salário x 6%
taxa de custeio).
OBS 1: Considerando que a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017 estabelece que apenas os empregados
que moram a mais de 2 mil metros do local da prestação do serviço fazem jus ao recebimento do vale transporte,
a Contratada fica obrigada a apresentar o comprovante de residência de cada um dos empregados que receberão
vale transporte.
Tíquete refeição: Foi elaborado conforme  Cláusula Décima Segunda da Convenção Coletiva de Trabalho
2017/2017.
Valor do Tiket Refeição = (Valor do Tiket Refeição x nº de vales por dia x nº de dias de trabalho no mês) –
(Desconto de R$ 0,25 por dia trabalhado).
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MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Módulo 3 - Provisão para rescisão

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO

A Aviso Prévio Indenizado [(1/12)x0,2566] = 2,138% Art. 7º, XXI da CF/88, e CLT, arts.
477 e 487 a 491.

B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio
Indenizado

(API x 8%) = 0,171% Lei nº 8.036/90 E Súmula 305 do TST

C
Multa do FGTS e Contribuição Social
sobre o Aviso Prévio Indenizado

((0,08*0,5)*0,2566) = 1,026% LC 110/01; Leis nº 8.036/90 e
9.491/97 e CLT, art. 477, §6º

D Aviso Prévio Trabalhado ((7/30)/12)*0,7434 = 1,446% Art. 7º, XXI, da CF/88 e Arts. 477,
487 a 491 da CLT e Lei 12.506/11

E
Incidência dos encargos do submódulo
2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado

(APT x 8%) = 0,532% IN 05/2017.

F Multa do FGTS e Contribuição Social
sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

(0,08*0,5)*0,7434 = 2,974 Art. 18, § 1º da Lei nº 8.036/90 e Art.
1º da LC 110/2001

A - Aviso Prévio Indenizável: Fórmula: (Rem/12) x 25,66% (Caderno Técnico  do MPOG considera para
Roraima que 25,66% dos trabalhadores são demitidos com API, conforme Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados).
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado: Memória de Cálculo: (custo mensal do aviso prévio
indenizado x alíquota do FGTS (8%))*estimativa de empregados que não cumprem aviso prévio.
C - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado: Fórmula: [Rem x 50% (40% de
Multa do FGTS indenizado + 10% Contribuição Social sobre o FGTS) x 8% Alíquota do FGTS] x 25,66%
D - Aviso Prévio Trabalhado: Memória de Cálculo: (7 dias em 30 rateado em 12 meses multiplicado pela
estatística, nesse caso 74,34% (Caderno Técnico do MPOG considera para Roraima que 25,66% dos
trabalhadores são demitidos com API, conforme Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, neste caso os
74,34% restantes serão demitidos com aviso prévio trabalhado).
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2. sobre o aviso prévio trabalhado: Memória de Cálculo: valor
do aviso prévio trabalhado x percentual do submódulo 2.2.
F - Multa do FGTS e contribuições sociais sobre aviso prévio trabalhado: Fórmula: [Rem x 50% (40% de
Multa do FGTS indenizado + 10% Contribuição Social sobre o FGTS) x 8% Alíquota do FGTS] x 74,34%

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 Submódulo 4.1 - Ausências Legais

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO

A Férias (( 1+1/3)/12)/12 = 0,926% CF/88, art. 7º, XVII e CLT, arts. 129 a
153.

B Ausências Legais ((4,886/30)/12) = 1,357% Art. 473 da CLT

C Licença Paternidade ((5/30)/12)*0,018 = 0,025%
CF/88, art. 7º, XIX; ADCT, art. 10,
§1º e Lei nº 11.770/2008, art. 1º,
inciso II.

D Ausência por Acidente de Trabalho ((15/30)/12)*0,1642 = 0,684% Lei nº 8.213/91, arts. 19 a 23 e art. 43,
§2º.

E Afastamento Maternidade ((1+1/3)/12)*0,0264 = 0,293% CF/88, art. 7º, XVIII; CLT, art. 392;
Lei nº 11.770/2008, art. 1º, II.



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

38

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008/2018

F Outros (especificar) - -

TOTAL SUBMÓDULO 4.1 3,280%

Nota: Como modelo da planilha os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados
pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de ausências Legais, o valor para
efeito de cálculo é o somatório dos módulos 1, 2 e 3, pois, enquanto estiver desenvolvendo as atividades do
titular, atrairá todos os direitos como se titular fosse.
A - Férias: Fórmula: ((1+1/3) /12) /12, onde (1+1/3) corresponde à remuneração + o terço constitucional /12
(número de meses para computo das férias), entretanto deve ser provisionado para o repositor substituto apenas
1/12 das férias, tempo máximo que ocupará o posto.
B - Ausências Legais: Custo de substituição de prestador de serviço que venha a se afastar por motivos
justificados, como: doação de sangue, falecimento de cônjuge, etc. As estimativas de incidência anual de
ausências e licenças inseridas nesta planilha tem como referência o Estudo sobre a Composição dos Custos dos
Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Dias de reposição: 4,7826 dias por ano.
Memória de Cálculo: ((4,886/30) /12) = 4,886 faltas estimadas /30 impacto sobre o mês /12 impacto diluído ao
longo de 12 meses.
C - Licença Paternidade: Duração Legal: 5 dias, podendo chegar à 20 dias (se participante do programa
empresa cidadã); Incidência anual: 0,0180 vez ao ano conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos
Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Memória de Cálculo: ((5/30) /12) *0,018 onde, 5 dias de ausência, /30 impacto sobre o mês, /12 impacto diluído
ao longo de 12 meses, *0,018 estimativa de ocorrência.
OBS: Se a licitante for participante do programa empresa cidadã, deverá utilizar na base 20 dias de ausência e
apresentar a devida comprovação.
D - Ausência por Acidente de Trabalho: Duração Legal: 15 dias; Incidência Anual: 0,1642 vez por ano,
conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação
para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Memória de Cálculo: ((15/30) /12) *0,1642 onde, 15 dias de ausência cobertos pelo empregador, após 15 dias,
INSS, /30 impacto sobre o mês, /12 impacto diluído ao longo de 12 meses, *0,1642 estimativa de ocorrência.
E - Afastamento Maternidade: Duração Legal: 120 dias,  podendo chegar à 180 dias (se participante do
programa empresa cidadã); Incidência anual: 0,0264 vez ao ano conforme o Estudo sobre a Composição dos Custos
dos Valores Limites - Serviços de Limpeza e Conservação para o estado de Roraima - 2017, elaborado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Memória de Cálculo: ((1+1/3)/12)*0,0264 onde, 5 dias de ausência, /30 impacto sobre o mês, /12 impacto
diluído ao longo de 12 meses, *0,018 estimativa de ocorrência.
OBS: Se a licitante for participante do programa empresa cidadã, deverá utilizar na base 20 dias de ausência e
apresentar a devida comprovação.

5 Módulo 5 – INSUMOS DIVERSOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

A Uniformes 1 (um) posto

B Materiais

C Equipamentos EPI's - EPC's, 1 (um) posto

D
Equipamentos e máquinas fornecidos pela Contratada.
Valor mensal por 1 (um) posto, referente a 16 postos, calculado a depreciação e manutenção
anual.
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TOTAL

Equipamentos: Cabe a depreciação mais 0,5% de manutenção ao ano. Poderá existir a depreciação de 10%,
15% ou 20% ao ano, respectivamente, para equipamentos que funcionem 8h, 16h ou 24h corridas por dia. É
importante, que as empresas informem o custo ou a depreciação dos equipamentos para a análise correta da
administração.
Uniformes: Deverá prever todos os itens a serem fornecidos, previstos no Termo de Referência. Ressalta-se que
o custo equivale ao valor mensal e por funcionário, incluindo todas as peças.

6 Módulo 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

ITEM DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO FUNDAMENTO

A Custos Indiretos (max. 5%) (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5)
x percentual

Acórdão TCU nº
325/2007

B Lucro (MT + M6.A) (max. 10%) (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5
+ CI) x percentual

Acórdão TCU nº
325/2007

C TRIBUTOS (Total Mód 1 a 5 + CI + LUCRO) X ((PIS +
COFINS + ISS) – 100)/100

Lei nº 9.718/98, Art. 156,
III, da CF/88

C.1. Tributos Federais

C1-A (PIS 0,65 a 1,65) (PIS de 0,65 a 1,65) x (Total C “CALCULO
POR DENTRO””)

Lei nº 9.718/98

C1-B (COFINS 3,0 a 7,6) (COFINS 3,0 a 7,6) x (Total C “CALCULO
POR DENTRO””)

Art. 2º da Lei nº
10.833/03

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

C.3. Tributos Municipais (ISS 5%) (ISS 5%) x (Total C “CALCULO POR
DENTRO”)

Art. 156, III, da CF/88

Nota: O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e as Despesas Administrativas/operacionais constante nas planilhas
de composição de custos e formação de preços foi estabelecido em 15%, conforme Acórdão TCU nº 325/2007.
Sendo que o LDI - Lucro e Despesas Indiretas, incluindo todos os impostos e contribuições não repercutíeis,
incidentes sobre o total dos custos diretos e despesas administrativas, foi definido em 10%, enquanto as despesas
administrativas/operacionais são definidas em 5%, incidindo apenas sobre os custos diretos, totalizando 15%.
Entretanto, conforme Acórdão 2738/2015 - plenário TCU, de 28 de outubro de 2015, o licitante pode apresentar
a taxa de LDI e despesas administrativas/operacionais que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para
cada item da planilha e, por consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência.
A - Custos Indiretos
São os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura
administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, tais como as despesas relativas à: a)
funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, IPTU, dentre outros; b) pessoal
administrativo; c) material e equipamento de escritório; c) supervisão de serviços; e) seguro; etc.
Os custos indiretos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório dos módulos 1, 2, 3,
4 e 5.
Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5) x percentual.
B- Lucro
É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica.
Fórmula: (Mód. 1 + Mód. 2 + Mód. 3 + Mód. 4 + Mód. 5 + CI) x percentual
C- Tributos
Tributação sobre o faturamento



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

40

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008/2018

Acórdão 648/2016 - Plenário TCU, 22.03.2016: A inclusão, na composição do BDI constante das propostas das
licitantes, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
não é vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao erário, pois é legítimo que empresas considerem esses tributos
quando do cálculo da equação econômico-financeira de suas propostas, desde que os preços praticados estejam
de acordo com os paradigmas de mercado. O que é vedado é a inclusão do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo
da licitação.
Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro Real, o licitante
deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas planilhas de composição de custos e formação de preços com
base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.
MEMÓRIA DO CÁLCULO POR DENTRO: (Total Mód 1 a 5 + CI + LUCRO) X ((PIS + COFINS + ISS) –
100)/100.
MEMÓRIA DE CÁLCULO PIS; COFINS E ISS:
PIS (0,65 a 1,65) x (Total C “CALCULO POR DENTRO”)
COFINS (3,0 a 7,6) x (Total C “CALCULO POR DENTRO”)
ISS (5%) x (Total C “CALCULO POR DENTRO”)
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Boletim Especial de Serviço Interno do Conselho da Justiça Federal de 26/06/2013
Anexo I da Resolução nº 98/2009
Parecer JT-02/2009 AGU - Acesso em: 24 mai. 2018.

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER

Referência: PREGÃO (eletrônico) n.º 0XX/2018

Prezados senhores,

A empresa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, inscrita no  CNPJ sob  o n.º 00.000.000/0001-00, com sede

localizada na rua Xxxxxxxxxxxx, telefone (00) 0000 0000, após ter examinado o Edital da licitação acima

identificado e seus anexos, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

Item Quant.
Unidade de

Medida
Descrição

Valor anual para 1
(um) posto.

Valor Total = Valor anual de
1(um) posto X 04

1 04 Posto Servente de Limpeza R$ 0,00 R$ 0,00

Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado estão inclusos na proposta.

Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados na conta corrente n.º
000000 da agência 000000 do Banco Xxxxxxx S/A.

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega dos envelopes, nos
termos do art. 6.º da Lei n.º 10.520/2002.

Dados para contratação:
Nome do representante legal:
Carteira de Identidade:
CPF:
E-mail:
Telefone:

Xxxxxxxxxx/XX, 00 de xxxxxxxxxxx de 2018

(Nome legível do representante legal da licitante)
(n.º da carteira de identidade com indicação do órgão expedidor)
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PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Posto de Auxiliar de Limpeza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) ___/____/___ _

B Município/UF RR

C Ano do Acordo, FEBRAC, Registro TEM- RR000016/2017 2018

D Número de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de serviço
Quantidade total de Postos a contratar

(Em função da unidade de medida)
Unidade de Medida

Limpeza 04 m²

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de Serviço Limpeza e conservação

2 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO código nº 5143-20

3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.200,00

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) SEAC/RR

5 Data-Base da Categoria 01.01.2017

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$

A

B

Salário Base

Adicional de Periculosidade

100% R$ 1.200,00

C

D

E

Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida

F

G

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

Outros (a especificar)

Total da remuneração 100% R$ 1.200,00

MÓDULO 2 – BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$

A

B

C

Transporte - (R$ 3,10x4x20) - 0,06*salário-base

Auxílio alimentação - (R$ 15,00 - 0,20) * 20

Assistência médica familiar

R$ 176,00

R$ 296,00
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D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (a especificar

Total de benefícios Mensais e Diários R$ 472,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos diversos Valor R$

A Uniformes 1 (um) posto R$ 71,29

B
e por 1 (um) posto,  referente a

o
12,64

C Equipamentos de proteção individual e coletivo EPI's - EPC's, referentes a 1 (um) posto R$ 25,15

D Outros (especificar)

Total de Insumos Diversos R$ 109,79

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$

A INSS 20,00% R$ 240,00

B SESI ou SESC 1,500% R$ 18,00

C SENAI ou SENAC 1,000% 1,000% R$ 12,00

D INCRA 0,200% R$ 2,40

E Salário Educação 2,500% R$ 30,00

F FGTS 8,000% R$ 96,00

G Seguro acidente do trabalho - RAT x FAP 3.000% R$ 36,00

H SEBRAE 0,600% R$ 7,20

Total 36,800% R$ 441,60

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$

A 13º Salário 8,333% R$ 100,00

B Adicional de Férias (terço constitucional) 2,778% R$ 33,34

Subtotal 11,111%

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Sal e Adic. de férias 4,089% R$ 49,07

Total 15,200% R$ 182,40

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$

A Afastamento Maternidade 0,030% R$ 0,36

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,011% R$ 0,13
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Total 0,041% R$ 0,49

4.4

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

Provisão para Rescisão % Valor R$

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 5,04

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% R$ 0,36

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,15% R$ 25,80

D Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 23,28

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,71% R$ 8,52

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 2,15% R$ 25,80

Total 7.37% R$ 88,80

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$

A Férias 8,33% R$ 99,96

B Ausência por doença 1,66% R$ 19,92

C Licença Paternidade 0,04% R$ 0,48

D Ausências legais 0,73% R$ 8,76

E Ausência por acidente de trabalho 0,27% R$ 3,24

F Outros 0,00%

Subtotal 11,03% R$ 132,36

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 4,06% R$ 48,71

Total 15,09% R$ 181,07

Quadro - Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% R$ 441,60

4.2 13º salário + adicional de férias 15,20% R$ 182,40

4.3 Afastamento maternidade 0,04% R$ 0,49

4.4 Custo de rescisão 7.37% R$ 88,80

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,09% R$ 181,07

4.6 Outros 0,00%

Total 67,13% R$ 894,36

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$

A

B

Custos Indiretos

B.1. Tributos Federais

B.2. Tributos Estaduais

3,000% R$ 80,28

B.3. Tributos Municipais

B.4. Outros Tibutos
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ISS 5,000% R$ 171,47

COFINS 7,600% R$ 260,64

PIS 1,650% R$ 56,69

C Lucro 6,790% R$ 187,09

Total 24,040% R$ 756,04

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor R$

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 1.200,00

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ 472,00

C Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equipamentos e outros) R$ 108,78

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 894,36

Subtotal (A + B + C + D) R$ 2.675,14

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$ 756,04

Valor total por empregado R$ 3.431,18

Tabela Auxiliar I

Componentes % Valor R$

Custos diretos - módulos 1, 2, 3 e 4 R$ 2.675,14

Custos indiretos 3,000% R$ 80,25

Subtotal R$ 2.755,39

Lucro

Total valor mensal sem tributos R$ 2.942,48

Tabela Auxiliar – II

Tributação sobre o Faturamento

{[Total (Remuneração + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alíquota

Cálculo pelo Lucro Real

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total

Custos diretos + indiretos R$ 2.755,39 0,858 5,000% 7,600% 1,650% 14,250%

Lucro R$ 187,09 - - - - -

Total R$ 2.942,48 - R$ 171,47 R$ 260,64 R$ 56,59 R$ 488,70

Cálculo pelo Lucro Presumido ou Arbitrado

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total

Custos diretos + indireto R$ - 0,914 5,000% 3,000% 0,650% 8,650%
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Lucro - - - - -

Total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Pelo Lucro Real Coeficiente 1 - (14,250) / 100 = 0,858

Pelo Lucro Presumido ou Abitado Coeficiente 1 - (8,650) / 100 = 0,914

Tabela Auxiliar - III

Demonstrativo do valor total da proposta

Posto
Valor por Quantidade de

Valor total
empregado postos

Auxiliar de limpeza

Total mensal

R$ 3.431,18 04 R$ 54.898,88

R$ 54.898,88

Total anual R$ 658.786,56

ANEXO II – DO EDITAL

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

No campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS do sistema eletrônico “Licitacoes-e”, deverá ser inserida:
1 – A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS COM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O
LOTE. INFORMANDO OBRIGATORIAMENTE A MARCA.

No campo VALOR DO LOTE do sistema eletrônico “Licitacoes-e”, deverá ser inserido:
1 - VALOR TOTAL DO LOTE: R$ ( ). (equivalente a SOMA TOTAL dos itens
que compõe o lote).

Para composição do valor  total a ser informado no Campo do Sistema Eletrônico, devem ser
consideradas as especificações técnicas constantes do Anexo I deste Edital (Termo de Referência),
aqui resumidas.
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Ao

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER

Referência: PREGÃO (eletrônico) n.º 0XX/2018

Prezados senhores,

A empresa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, inscrita no  CNPJ sob  o n.º 00.000.000/0001-00, com sede

localizada na rua Xxxxxxxxxxxx, telefone (00) 0000 0000, após ter examinado o Edital da licitação acima

identificado e seus anexos, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

Item Quant.
Unidade de

Medida Descrição
Valor anual para 1

(um) posto.
Valor Total = Valor anual de

1(um) posto X 04

1 04 Posto Servente de Limpeza R$ 0,00 R$ 0,00

Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado estão inclusos na proposta.

Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados na conta corrente n.º
000000 da agência 000000 do Banco Xxxxxxx S/A.

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega dos envelopes, nos
termos do art. 6.º da Lei n.º 10.520/2002.

Dados para contratação:
Nome do representante legal:
Carteira de Identidade:
CPF:
E-mail:
Telefone:

Xxxxxxxxxx/XX, 00 de xxxxxxxxxxx de 2018

(Nome legível do representante legal da licitante)
(n.º da carteira de identidade com indicação do órgão expedidor)
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O valor total do lote, proposto pelas empresas, após negociação, não poderá ser superior ao valor
total máximo, nem os preços unitários propostos, superiores aos preços unitários fixados Anexo I do
Edital.

ANEXO III – DO EDITAL

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA APÓS
ENCERRAMENTO DOS LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º /2018

PROCESSO N.º 0683PA/2018

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

Valor numérico e por extenso: Valor Total da Proposta R$:

Validade da Proposta: dias (MÍNIMO DE 60 DIAS CORRIDOS)
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrada da Nota Fiscal no IPER/RR.
Empresa:
Endereço: Bairro:
CEP: Fone/Fax: /
Email:
Inscrição Estadual Nº:
Banco: Agência Nº: Conta Corrente Nº:
Declaração: Estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de
transporte, entrega e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação
do objeto da licitação.

Boa Vista, de de 2018.

Assinatura e Identificação do Representante
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Ao

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER

Referência: PREGÃO (eletrônico) n.º 0XX/2018

Prezados senhores,

A empresa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, inscrita no  CNPJ sob  o n.º 00.000.000/0001-00, com sede

localizada na rua Xxxxxxxxxxxx, telefone (00) 0000 0000, após ter examinado o Edital da licitação acima

identificado e seus anexos, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

Item Quant.
Unidade de

Medida Descrição
Valor anual para 1

(um) posto.
Valor Total = Valor anual de

1(um) posto X 04

1 04 Posto Servente de Limpeza R$ 0,00 R$ 0,00

Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado estão inclusos na proposta.

Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados na conta corrente n.º
000000 da agência 000000 do Banco Xxxxxxx S/A.

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega dos envelopes, nos
termos do art. 6.º da Lei n.º 10.520/2002.

Dados para contratação:
Nome do representante legal:
Carteira de Identidade:
CPF:
E-mail:
Telefone:

Xxxxxxxxxx/XX, 00 de xxxxxxxxxxx de 2018

(Nome legível do representante legal da licitante)
(n.º da carteira de identidade com indicação do órgão expedidor)

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Posto de Auxiliar de Limpeza

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) ___/____/___ _

B Município/UF RR

C Ano do Acordo, FEBRAC, Registro TEM- RR000016/2017 2018

D Número de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
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Tipo de serviço
Quantidade total de Postos a contratar

(Em função da unidade de medida)
Unidade de Medida

Limpeza 04 m²

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de Serviço Limpeza e conservação

2 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO código nº 5143-20

3 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.200,00

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) SEAC/RR

5 Data-Base da Categoria 01.01.2017

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$

A

B

Salário Base

Adicional de Periculosidade

100% R$ 1.200,00

C

D

E

Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida

F

G

Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

Outros (a especificar)

Total da remuneração 100% R$ 1.200,00

MÓDULO 2 – BENEFÍCIO MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$

A

B

C

Transporte - (R$ 3,10x4x20) - 0,06*salário-base

Auxílio alimentação - (R$ 15,00 - 0,20) * 20

Assistência médica familiar

R$ 176,00

R$ 296,00

D

E

F

Auxílio creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (a especificar

Total de benefícios Mensais e Diários R$ 472,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos diversos Valor R$

A Uniformes 1 (um) posto R$ 71,29

B
Equipamentos e máquinas fornec
16 postos, calculado a depreciaçã

idos pela Con
o e manutençã

tratada. Valor mensal por
o anual

1 (um) posto,  referente a
12,64

C Equipamentos de proteção individual e coletivo EPI's - EPC's, referentes a 1 (um) posto R$ 25,15
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D Outros (especificar)

Total de Insumos Diversos R$ 109,79

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$

A INSS 20,00% R$ 240,00

B SESI ou SESC 1,500% R$ 18,00

C SENAI ou SENAC 1,000% 1,000% R$ 12,00

D INCRA 0,200% R$ 2,40

E Salário Educação 2,500% R$ 30,00

F FGTS 8,000% R$ 96,00

G Seguro acidente do trabalho - RAT x FAP 3.000% R$ 36,00

H SEBRAE 0,600% R$ 7,20

Total 36,800% R$ 441,60

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$

A 13º Salário 8,333% R$ 100,00

B Adicional de Férias (terço constitucional) 2,778% R$ 33,34

Subtotal 11,111%

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Sal e Adic. de férias 4,089% R$ 49,07

Total 15,200% R$ 182,40

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$

A Afastamento Maternidade 0,030% R$ 0,36

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,011% R$ 0,13

Total 0,041% R$ 0,49

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 5,04

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% R$ 0,36

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,15% R$ 25,80

D Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 23,28

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,71% R$ 8,52

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 2,15% R$ 25,80

Total 7.37% R$ 88,80

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
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4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$

A Férias 8,33% R$ 99,96

B Ausência por doença 1,66% R$ 19,92

C Licença Paternidade 0,04% R$ 0,48

D Ausências legais 0,73% R$ 8,76

E Ausência por acidente de trabalho 0,27% R$ 3,24

F Outros 0,00%

Subtotal 11,03% R$ 132,36

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 4,06% R$ 48,71

Total 15,09% R$ 181,07

Quadro - Resumo - Módulo 4 - Encargos sociais trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% R$ 441,60

4.2 13º salário + adicional de férias 15,20% R$ 182,40

4.3 Afastamento maternidade 0,04% R$ 0,49

4.4 Custo de rescisão 7.37% R$ 88,80

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,09% R$ 181,07

4.6 Outros 0,00%

Total 67,13% R$ 894,36

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$

A

B

Custos Indiretos

B.1. Tributos Federais

3,000% R$ 80,28

B.2. Tributos Estaduais

B.3. Tributos Municipais

B.4. Outros Tibutos

ISS 5,000% R$ 171,47

COFINS 7,600% R$ 260,64

PIS 1,650% R$ 56,69

C Lucro 6,790% R$ 187,09

Total 24,040% R$ 756,04

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) % Valor R$

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 1.200,00

B

C

D

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários

Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, materiais, equipamentos e outros)

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

R$ 472,00

R$ 108,78

R$ 894,36
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Subtotal (A + B + C + D) R$ 2.675,14

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$ 756,04

Valor total por empregado R$ 3.431,18

Tabela Auxiliar I

Componentes % Valor R$

Custos diretos - módulos 1, 2, 3 e 4 R$ 2.675,14

Custos indiretos 3,000% R$ 80,25

Subtotal R$ 2.755,39

Lucro

Total valor mensal sem tributos R$ 2.942,48

Tabela Auxiliar – II

Tributação sobre o Faturamento

{[Total (Remuneração + Encargos Sociais + Insumos) + Total (Lucro e despesas indiretas)] / [1-(COFINS + PIS + ISS)]/100]} x Alíquota

Cálculo pelo Lucro Real

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total

Custos diretos + indiretos R$ 2.755,39 0,858 5,000% 7,600% 1,650% 14,250%

Lucro R$ 187,09 - - - - -

Total R$ 2.942,48 - R$ 171,47 R$ 260,64 R$ 56,59 R$ 488,70

Cálculo pelo Lucro Presumido ou Arbitrado

Composição Valor Coeficiente ISS COFINS PIS Valor total

Custos diretos + indireto R$ - 0,914 5,000% 3,000% 0,650% 8,650%

Lucro - - - - -

Total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Pelo Lucro Real Coeficiente 1 - (14,250) / 100 = 0,858

Pelo Lucro Presumido ou Abitado Coeficiente 1 - (8,650) / 100 = 0,914

Tabela Auxiliar - III

Demonstrativo do valor total da proposta

Posto
Valor por

empregado

Quantidade de

postos
Valor total

Auxiliar de limpeza R$ 3.431,18 04 R$ 54.898,88



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

54

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008 /2018

Total mensal R$ 54.898,88

Total anual R$ 658.786,56

ANEXO IV – DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º /2018

(identificação da licitante)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada  para participar do Pregão Eletrônico N.º /2018 do Instituto de
Previdência do Estado de Roraima foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N.º /2018, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico N.º /2018 do
Instituto de Previdência do Estado de Roraima não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N.º /2018, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N.º /2018 do Instituto de Previdência do Estado
de Roraima quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N.º /2018 do Instituto
de Previdência do Estado de Roraima não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N.º

/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico N.º /2018 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do Instituto de Previdência do Estado de Roraima antes da abertura oficial das propostas; e

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

, em de _ de
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(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

ANEXO V – DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

“DECLARAÇÃO”

PREGÃO ELETRÔNICO N.º /2018

PROCESSO N.º 0395PA/2018

(Nome da Empresa) , CNPJ OU
CPF/MF Nº

, sediada (endereço completo)
, declara, sob as

penas da Lei que, até a presente, data inexistem fatos impeditivos no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Boa Vista-RR, de de 2018.

(representante legal)
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ANEXO VI – DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CF/88

PREGÃO ELETRÔNICO N.º /2018

PROCESSO N.º 0395PA/2018

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

..... (razão social) ...., inscrita no CNPJ sob nº. .... (CNPJ) ...., sediada na Av./rua .................................,
nº. ........, bairro .........................., .... (Cidade, Estado) ...., por seu representante abaixo identificado e
assinado, vem perante ao IPER/RR declarar, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Boa Vista, RR, ........ de .............................. de 2018.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO

CPF
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ANEXO VII – DO EDITAL
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO Nº /201

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE
PREVIÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER E A
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DO IPER.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER, neste ato denominado CONTRATANTE, com

sede na Rua Araújo Filho, 832 – Centro – Boa Vista/RR, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 03.491.063/0001-86,

representado pelo por sua Diretor-Presidente, senhor , portador da Carteira de

Identidade de nº XXX.XXX, expedida pela , e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº

, e, de outro lado, a empresa , inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 0000000000000, com sede localizada na Avenida

, neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu proprietário, senhor

, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º

, endereço eletrônico , telefone , resolvem celebrar

o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº e em conformidade com

as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS

1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de limpeza,

asseio e conservação nas edificações do Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER.

1.2. A prestação dos serviços compreende, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes, materiais e

demais utensílios necessários à execução dos serviços.

1.3. Os serviços a serem executados têm sua metodologia de execução e rotina previstas no Termo de

Referência.

1.4. A eventual divergência entre as disposições contidas nos instrumentos que integram este Contrato será

dirimida com a seguinte ordem de prevalência das disposições sobre as demais: Edital, Termo de Contrato,

Termo de Referência e, por último, Proposta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. O presente contrato fundamenta-se nas Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/93, Lei Complementar nº

123/2006, nos Decretos nº 5.450/2005, nº 8.538/2015, Instrução Normativa 05/2017 - MPOG e suas alterações
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posteriores, e ainda  vincula-se ao Edital do Pregão (eletrônico) nº 00XX/2017, seus anexos, bem como à

proposta da CONTRATADA, independente de transcrição.

2.2. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta do Elemento de Despesa nº

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, na dotação 09.122.010.4109.3.3.90.39.32, conforme

Nota de Empenho nº .

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total deste contrato é de R$ 0,00 (xxxxxxx).

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar à administração, por meio da fiscalização, no prazo máximo de 10 (dez)

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão CONTRATANTE, contados da data de assinatura do

contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do

valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei nº 8.666/93.

4.1.1. A garantia contratual na modalidade de caução em dinheiro deverá ser efetuada mediante

depósito em uma conta garantia na Caixa Econômica Federal, conforme artigo 82, do Decreto nº 93.872/1986,

titulada pelas partes:

CONTRATADA (caucionária) e Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER (beneficiário).

4.1.2. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro  em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

4.1.3.  A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade

durante a vigência do contrato.

4.1.4. Se a CONTRATADA optar por fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos

benefícios do art. 827, do Código Civil.

4.2. A garantia deverá estender-se por 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser

renovada a cada prorrogação do contrato. O prazo para apresentação da nova garantia será de 10 (dez) dias

úteis a contar da assinatura do Termo Aditivo.

4.3. No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

4.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensação de prejuízo

causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva

reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
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4.5. Havendo prorrogação da vigência contratual, a CONTRATADA deverá apresentar complementação da garantia

no valor de 5% (cinco por cento) do valor global dos serviços referentes ao período acrescido, com validade por

todo o período prorrogado, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do início da prorrogação.

4.6. Após  a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da

CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventualmente valores devidos ao CONTRATANTE.

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

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução

do contrato;

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

d) obrigações   trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

contratada.

4.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,05%

(cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por

cento);

4.9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis para apresentação da garantia 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;

4.10. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

4.11. A garantia será considerada extinta:

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 Administração, mediante

termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de

extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

c) A garantia somente será liberada ante a comprovação  de que a empresa pagou todas as verbas

rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do

segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento

dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 65, inciso I,

da Instrução Normativa 05/2017.

4.12. O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
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a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

CLÁUSULA QUINTA – DA CARGA HORÁRIA DOS POSTOS DE TRABALHO

5.1. Os postos de trabalho para a execução dos serviços contratados estarão submetidos à jornada semanal de

trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas, salvo disposição regulamentar em contrário.

5.2. Demais imposições e regramento estão previstas no Termo de Referência, na CLT e Convenção Coletiva de

Trabalho da Categoria.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA

6.1. O objeto contratual será executado pela CONTRATADA, na modalidade de execução indireta, no regime de

empreitada por preço global.

6.2. Os serviços contratados deverão ser realizados de acordo com o estabelecido neste Contrato e demais

documentos que o integram, não sendo aceitos serviços, cuja prestação não tenha sido autorizada ou que, por

qualquer motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidos neste Contrato e demais

documentos que o integram.

6.3. O prazo de vigência contratual será 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite

de 60 (sessenta) meses, com início a partir da assinatura deste Contrato e eficácia plena após a publicação do

seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.4. O início da prestação dos serviços se dará com a data de assinatura do termo contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo   pelas

consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão (eletrônico)

nº 00XX/2017, deve:

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato.

7.2.1.1. A data de apresentação do preposto coincidirá com o início da execução dos serviços, o qual

que se dará com a assinatura do termo contratual.

7.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições, sob pena de

rescisão do contrato;
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7.2.3. Operar e agir com organização completa, fornecendo toda a mão de obra, devidamente

uniformizada, treinada e preparada, para os serviços objeto do presente Contrato.

7.2.4. Assumir a responsabilidade pelo bom desempenho de seu pessoal e providenciar para que todos

os seus empregados, nos locais de trabalho, possuam CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, podendo a

CONTRATANTE exigir, fundamentadamente, a imediata substituição de qualquer empregado cujo comportamento

ou desempenho julgue inconveniente ou inadequado;

7.2.5 Apresentar ao CONTRATANTE, sempre por meio de ofício e com a necessária antecedência, a

relação dos empregados que executarão os serviços, procedendo da mesma forma no caso de substituições;

7.2.6. Assegurar a continuidade normal dos serviços, mesmo nos casos de falta ou férias de seus

empregados, providenciando a pronta substituição dos mesmos por outros devidamente aptos e habilitados;

7.2.7. Respeitar as diretrizes e ordens apresentadas pela CONTRATANTE especialmente no que diz

respeito ao atendimento de normas internas e externas relacionadas à segurança da informação, ao acesso às

dependências e às normas de higiene e segurança do trabalho;

7.2.8. Manter, desde o início do Contrato, um livro “Diário de Serviços” e cartões ou folha de ponto para

lavrar todas as ocorrências do dia, tais como: número de funcionários presentes, paralisação dos serviços e suas

causas, acidentes etc. O livro “Diário de Serviços” será periodicamente vistoriado e assinado pelo responsável

da CONTRATADA e pelo responsável da CONTRATANTE;

7.2.9. Receber e providenciar as devidas correções das reclamações repassadas pela CONTRATANTE;

7.2.10. Responder, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas

obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,

permanecendo a CONTRATANTE isenta de toda e qualquer responsabilidade;

7.2.11. Realizar, dentro do prazo legal, o pagamento de salário de seus empregados, bem como o

fornecimento de vale-transporte e vale-refeição e demais benefícios e encargos estabelecidos em lei e em

Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho. O pagamento deverá ser efetuado na conta bancária do

empregado, em agência situada na localidade da prestação do serviço. Informado na planilha de custos

apresentada com a Proposta Comercial vencedora da licitação.

7.2.13. Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, contribuições ou emolumentos

federais, estaduais e municipais e do seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os

serviços objeto deste Contrato;

7.2.14. Restituir à CONTRATANTE a diferença de imposto, taxas e contribuições que tiveram suas

alíquotas ou tarifas reduzidas durante a vigência deste Contrato;

7.2.15 Apresentar as guias de recolhimento dos impostos, taxas, contribuições e todo e qualquer

encargo social a que esteja vinculada, responsável solidária e obrigada, cuja obrigação tributária tenha sido
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originada no mês ou meses anteriores ao nascimento do fato gerador referente às suas atividades, sempre que

a CONTRATANTE lhe solicitar;

7.2.16. Implantar, junto a seus empregados em atividade no Instituto de Previdência do Estado de

Roraima o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, nos moldes da Norma

Regulamentadora nº 07 do Ministério do Trabalho;

7.2.17. Apresentar, quando solicitada, comprovante dos exames médicos, cujas obrigatoriedades estão

previstas nos arts 168 e 169 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e no Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional – PCMSO - Norma Regulamentadora nº 07 do Ministério do Trabalho;

7.2.17.1. A NR-7 define como “... obrigatórios para todas as empresas que admitam trabalhadores como

empregados”, competindo ao empregador “... custear, sem ônus para o empregado, todos os

procedimentos relacionados ao PCMSO”.

7.2.18. Responsabilizar-se por eventuais quebras, danos ou furtos ocasionais praticados por seus

empregados, ou por falha na prestação do serviço, em instalações da CONTRATANTE, obrigando-se, desde já, a

promover a reposição ou indenização correspondente;

7.2.19. Responsabilizar-se e arcar com os ônus decorrentes de todas as reclamações ou ações judiciais

ou extrajudiciais de culpa ou dolo da CONTRATADA decorrentes da execução deste Contrato e que possam ser

alegadas por terceiros, contra a CONTRATANTE;

7.2.21. Viabilizar, no  prazo máximo de 60 dias, contados da assinatura  do contrato, o acesso dos

empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal, além  da emissão do cartão Cidadão

expedido pela CAIXA;

7.2.22. Disponibilizar a infraestrutura adequada para que os empregados possam realizar consultas ao

extrato de recolhimento de encargo.

7.2.23. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada na execução dos serviços e

prestar os esclarecimentos solicitados;

7.2.24. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o

intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

7.2.25. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados

satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

7.2.26. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com unidade responsável pela

fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos

empregados;

7.2.27. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

7.2.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;
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7.2.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;

7.2.30. Caso a contratada seja optante pelo "Simples Nacional", deverá comprovar que requereu sua

exclusão do referido regime, no prazo  de 10 (dez) dias, a contar da assinatura  do termo contratual, em

obediência ao disposto no Art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à Administração  da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste

contrato.

7.4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas  e previdenciários concernentes a este

contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os valores referentes aos salários,

auxílios e eventuais direitos trabalhistas. Tais valores deverão ser depositados na conta-vinculada.

7.5. A CONTRATADA deverá, se solicitado previamente pela CONTRATANTE, executar os serviços em dias e

horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga

horária semanal estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida.

7.6. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

7.6.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da

CONTRATANTE;

7.6.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

7.6.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado

há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro,

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3.º grau,  durante a vigência deste contrato.

7.7. O CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão

(eletrônico) n.º 00XX/2018, deve:

7.7.1. Expedir a ordem de serviço;

7.7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo

representante ou preposto da CONTRATADA;

7.7.3. Promover a alocação inicial dos postos de serviço e devidos ajustes;

7.7.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros

pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;

7.7.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as

formalidades e exigências do contrato;

7.7.6. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim;

7.7.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
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7.7.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações

técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem

necessários.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou setor

previamente designado pela Administração do IPER, permitida a assistência de terceiros.

8.2. O procedimento de avaliação dos serviços deverá ser realizado periodicamente pelo Fiscal do Contrato

com a colaboração dos fiscais substitutos.

8.2.1. Os responsáveis pela fiscalização poderão documentar suas informações em relatórios ou livros de

anotações, os quais servirão para o preenchimento do Acordo de Nível de Serviços, cujos itens estão contidos

no Termo de Referência do Edital do Pregão (eletrônico) nº 00XX/2018.

8.3. A prestação dos serviços será avaliada pelo Fiscal do Contrato que aplicará o Acordo de Nível de Serviço;

8.4. O Acordo de Nível de Serviço está contido no Termo de Referência do Edital do Pregão (eletrônico) nº

00XX/2018.

8.5. A pessoa responsável pela fiscalização da execução do presente Contrato indicada pela CONTRATANTE é

aquela que ficará responsável pelo controle e acompanhamento da execução deste Contrato, em todas as suas

fases, e a quem deverão ser encaminhados, pela CONTRATADA, todos os documentos pertinentes do objeto do

presente Contrato, para atesto, ciência e outras observações que julgar necessárias ao cumprimento integral

das Cláusulas ora acordadas.

8.5.1. O fiscal deverá, ainda:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

b) prestar informações à CONTRATADA sobre os resultados do controle e acompanhamento dos

serviços, bem como de aprovações, observações ou irregularidades havidas;

c) transmitir à CONTRATADA as determinações da CONTRATANTE;

d) apurar e indicar as imperfeições previstas no Acordo de Nível de Serviços descritas no Termo de

Referência, bem como as sanções previstas neste Instrumento;

e) solicitar, a qualquer tempo, os documentos que comprovem o adimplemento, pela CONTRATADA,

das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas relativas ao Contrato;

f) solicitar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários ao perfeito

conhecimento e controle das atividades;

g) determinar a prioridade de atividade e controle das suas condições de execução e solucionar

quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos;
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h) solicitar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, a substituição de qualquer empregado da

CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora da CONTRATANTE ou seja julgada

inconveniente.

8.5.2. A ação ou omissão da fiscalização em nada diminui ou exime a total responsabilidade da

CONTRATADA pela execução das atividades contratadas.

8.5.3. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da fiscalização, pela CONTRATANTE, não

importará em abuso de direito.

8.6. Do preposto e suas atribuições:

8.6.1. A CONTRATADA deverá, durante todo o período de vigência do Contrato, manter ao menos um

preposto, a fim de representá-la administrativamente, sempre que necessário, e gerenciar operacionalmente

os empregados da empresa contratada, devendo ser indicado mediante declaração, na qual deverão constar

seus dados, tais como: nome completo, número de identidade e CPF, endereço, telefone residencial e número

de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

8.6.2. O preposto atenderá prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do

Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, devendo, ainda,  tomar todas as providências

pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

8.6.3. São atribuições do preposto, dentre outras:

8.6.3.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;

8.6.3.2. Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;

8.6.3.3. Promover o controle da assiduidade e pontualidade, bem como a utilização de uniformes e

crachás pelos empregados da CONTRATADA;

8.6.3.4. Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as

determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da CONTRATANTE, salvo se

manifestamente ilegais ou não previstas em contrato;

8.6.3.5. Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos

serviços contratados;

8.6.3.6. Reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a

respeito da execução dos serviços;

8.6.3.7. Relatar ao responsável pela fiscalização do contrato pronta e imediatamente, toda e

qualquer irregularidade observada;

8.6.3.8. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar

necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
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8.6.3.9. Encaminhar ao responsável pela fiscalização do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos

serviços prestados;

8.6.3.10. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados,

sempre que solicitado;

8.6.3.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA,

respondendo, perante a CONTRATANTE, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento pela prestação de serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias do mês subsequente à

prestação dos serviços, condicionado à sua aceitação, que se confirmará mediante o "ATESTO" exarado pelo

FISCAL do Contrato na Nota Fiscal/Fatura.

9.1.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida considerando a alíquota de ISS praticada  no município da

prestação do serviço.

9.1.2. A documentação de cobrança deverá ser enviada o à Unidade responsável pela fiscalização do

Contrato, dentro do horário comercial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias  da data de seu

vencimento, devendo indicar o número do Contrato e a descrição detalhada dos serviços executados.

9.2. O documento de cobrança deverá estar acompanhado da seguinte documentação:

9.2.1. Documentos referentes ao mês anterior ao da prestação dos serviços:

a) cópias das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (GRF) e INSS

(Guia de Previdência Social – GPS), com autenticação mecânica, ou acompanhada do

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for

efetuado pela internet.

b) cópia do protocolo de envio do arquivo emitido pela conectividade social (GFIP).

c) cópia da respectiva Relação de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, onde consta a

CONTRATANTE como tomadora dos serviços, conforme estabelece a Lei nº 8.212, de 24.07.91 e

demais legislação correlata.

d) cópia da folha de pagamento.

e) comprovante dos recibos do pagamento das verbas rescisórias, no caso de empregados

demitidos.

9.2.2. Documentos referentes ao mês da prestação dos serviços:

a) Comprovantes de adimplemento dos salários e benefícios dos empregados envolvidos

diretamente na prestação do serviço;
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b) cópias dos recibos de entrega de vale-transporte, vale-alimentação, uniformes quando for o caso,

e de outros benefícios previstos no Contrato ou na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.

c) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do Estado

e do Município, no qual esteja ocorrendo a prestação do serviço;

d) Certidão Negativa de Débitos das Contribuições Previdenciárias - CND, emitidas pela Secretaria

da Receita Federal;

e) Certificado de Regularidade do FGTS CRF emitido pela Caixa Econômica Federal;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT emitida pelo Poder Judiciário do Trabalho.

9.2.3. A documentação relativa às certidões de comprovação de regularidade fiscal e previdenciária

poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, a exemplo do SICAF – Sistema

de Cadastramento Unificado de Fornecedores, nos termos do art. 32, § 3° da Lei 8.666/93 c/c art. 14, parágrafo

único, do Decreto n° 5.450/05.

9.3. A CONTRADA deverá destacar no documento de cobrança os valores relativos ao fornecimento de material

e mão de obra, a falta do destaque dos referidos valores acarretará na retenção dos 11% (onze por cento) do

valor bruto, por parte da CONTRATANTE, nos termos do que estatui a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com

a redação dada pela Lei n.º 9.711 de 20/11/98 e demais normatização do INSS.

9.3.1 Caso seja optante pelo “Simples” a CONTRATADA deverá enviar juntamente com a nota

fiscal/fatura documentos que comprove esta situação.

9.4. A CONTRATANTE irá reter os valores referentes ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, conforme tabela anexa

à Instrução Normativa/SFB vigente.

9.4.1. Caso  a CONTRATADA esteja dispensada da retenção, por força de isenção, não incidência ou

alíquota zero, na forma da legislação específica, deverá ser destacada no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a

fundamentação legal da dispensa da retenção, conforme estabelece a aludida Instrução Normativa/RFB.

9.5. A CONTRATANTE irá reter, se devido, o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre os

valores faturados pela CONTRATADA, na forma prevista pela Lei Complementar n° 116, de 31/07/03, e

respectiva Legislação Municipal competente.

9.6. Ocorrendo a alteração de alíquota ou a criação ou extinção de quaisquer tributos que venham a incidir

sobre o presente o valor do Contrato, os preços básicos vigentes à época serão automaticamente reajustados

em igual proporção.

9.7. O pagamento será feito, preferencialmente, mediante crédito em conta bancária ou, alternativamente, por

meio de ordem bancária, fatura com código de barra ou ordem bancária de crédito A CONTRATADA deverá

indicar no documento de cobrança a modalidade e os elementos para o correto pagamento.
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9.8. A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referentes à prestação de serviço

com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas

constantes no Contrato.

9.9. Do pagamento a ser efetuado na forma e condições estipuladas neste Instrumento, serão descontadas as

multas ou acrescidos os créditos porventura devidos ou a receber pela CONTRATADA.

9.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de deduzir de qualquer crédito devido as eventuais diferenças pagas

a maior.

9.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de

alguma forma para   tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

CONTRATANTE será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula, se a contratada requerer:

EM= I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

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

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX) / 365 I = (6/100) /365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

9.12. A compensação financeira prevista nesta condição dar-se-á no mesmo ato da fatura em mora, desde que

este atraso não tenha decorrido de fato de responsabilidade direta ou indireta da CONTRATADA.

9.13. Serão também deduzidos dos valores mensais a serem pago a CONTRATADA, eventuais imperfeições

apuradas no Acordo de Nível de Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Este contrato pode ser alterado por termo aditivo nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

10.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as

supressões que se fizerem necessárias ao contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial

atualizado.

10.3. A CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se de quaisquer

consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais

transações.

10.4. Fica acordado entre as partes que, na hipótese de qualquer das cláusulas deste Instrumento ser considerada

inválida ou inexequível, todas as demais cláusulas e itens permanecerão em pleno vigor e efeito.
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10.5. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, por parte da CONTRATANTE, de

quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam pelo contrato, ou a concordância com o atraso no cumprimento

das obrigações, que poderão ser exercidos, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, não alterará, de modo

algum, as condições estipuladas no Contrato, nem obrigará a CONTRATANTE, relativamente a vencimentos ou

inadimplementos futuros.

10.6. Todos os prazos e condições do Contrato, salvo expressa disposição em contrário, vencem-se

independentemente de aviso ou interpelação judicial e os dias citados se compreendem como corridos.

10.7. Qualquer omissão ou tolerância no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste Contrato

ou no exercer prerrogativa dele decorrente não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito das

partes em exercê-lo, a qualquer tempo.

10.8. As disposições complementares que não criarem ou alterarem direitos e obrigações das partes serão

formalizadas através de Termos Aditivos, assinados por seus representantes credenciados.

10.9. Havendo propositura de qualquer ação, de natureza civil ou trabalhista, em decorrência deste Contrato,

mesmo que a CONTRATANTE não figure como parte, fica desde já autorizada à retenção  dos valores dos

serviços mensais a serem pagos, até o montante compatível ao valor pleiteado na demanda, que será retido

até a solução definitiva da lide, ficando a CONTRATADA, impossibilitada de rescindir o presente Instrumento

seja a que título for sob pena de pagamento de indenização cumulada com perdas e danos e perda da garantia.

10.10. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

contrato.

10.11. A CONTRATADA, desde já, autoriza a CONTRATANTE a fazer a retenção na fatura dos valores devidos ao

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e a realizar o depósito direto nas respectivas contas vinculadas

dos trabalhadores da contratada, no caso de identificação pela CONTRATANTE do não cumprimento integral

destas obrigações pela CONTRATADA.

10.12. A CONTRATADA, desde já, autoriza a CONTRATANTE a fazer o desconto nos seus créditos das verbas

trabalhistas inadimplidas e a realizar o pagamento, total ou parcial, direto dos salários e demais verbas trabalhistas

aos trabalhadores,  tomando como base as informações dos meses anteriores que disponha a CONTRATANTE,

quando  houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO, DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, poderá ser utilizada neste Contrato, desde

que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos, ao qual a proposta se referir,

conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.
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11.2. O valor do contrato poderá ser revisto, para mais ou para menos, com vistas à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro, nas hipóteses descritas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.

11.3. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, visando à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano.

11.4. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

11.4.1. A data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em

relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e

equipamentos necessários à execução do serviço; ou

11.4.2. A data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da

apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às

datas-bases destes instrumentos.

11.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última

repactuação.

11.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de composição de custos e formação

de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta a

repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação  da alteração dos preços de

mercado de cada um dos itens da planilha a serem alterados.

11.6.1. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados

os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso

prévio indenizado e indenização adicional

11.6.2. A partir do segundo ano de vigência do contrato, este terá o percentual do item “aviso prévio

trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano.

11.6.3. Os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção,

acordo coletivo de trabalho ou em decorrência da lei.

11.6.3.1 Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de

acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices

oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o

segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais.

11.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto

quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo ou convenção

coletiva de trabalho.

11.8. A repactuação somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

11.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
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11.8.2. As particularidades do contrato em vigência;

11.8.3. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

11.8.4. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

11.8.5. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros

equivalentes; e

11.8.6. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.

11.9. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão

alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com  a prorrogação

contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.

11.10. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se

o seguinte:

11.10.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

11.10.2. Em data futura, desde  que acordada entre as partes, sem prejuízo  da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

11.10.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver

revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença

normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

11.11. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção

do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.12. A  empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas

mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços

serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de

1993.

11.13. Com relação às parcelas referentes aos materiais, será admitido o reajustamento dos preços, mediante

reajuste-indexação, com base no Índice de Preços do Setor de Asseio e Conservação (IPAC/FIPE) - Materiais e

Equipamentos de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada

sujeita às seguintes sanções:

a) advertência por escrito;

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, o que poderá ensejar a

rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
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c) impedimento de contratar com a Administração, por até 5 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme normativos da Lei 8.666/19963.

12.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,25%

(vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, aplicável até o 20º (vigésimo) dia de

atraso.

12.3. As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso “b”,

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

12.4. A multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontada de eventuais créditos existentes

em favor da CONTRATADA, ou da garantia prestada, conforme for mais conveniente à CONTRATANTE no caso

concreto.

12.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da soma dos créditos existentes mais da garantia prestada, além

da perda destes, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será quando for o caso, cobrada

judicialmente.

12.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito

ou motivo de força maior.

12.7. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto

às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste

contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, disposto nos artigos 77 e 87 da Lei

nº 8.666, de 1993.

12.8. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida,

estará caracterizada a inexecução contratual ensejando a sua rescisão.

12.9. Além das sanções de natureza pecuniárias a CONTRATADA poderá sofrer em razão da inexecução parcial

ou total das condições pactuadas as seguintes penalidades:

a) declaração de inidoneidade para licitar com Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da  punição (falta grave, a critério da CONTRATANTE que cause prejuízo

financeiro, econômico, material ou institucional), ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes.

b) suspensão temporária do  direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por prazo não

excedente de 02 (dois) anos, a ser fixado no ato da suspensão, segundo a natureza e a gravidade da

falta,  quando a CONTRATADA cometer falta grave, caracterizada como inexecução parcial do

contrato;
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c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com qualquer órgão ou

entidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por um período de até 05 (cinco) anos,

com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, quando a

CONTRATADA praticar atos que caracterize a inexecução total do contrato.

12.10. As sanções de multa podem ser aplicadas de forma cumulativa com outras sanções.

12.11. As multas são meramente moratórias, não isentando a CONTRATADA de indenização por perdas e danos

pelos prejuízos a que der causa.

12.12. O período de ausência de pessoal, independentemente do fato ou responsabilidade de quem der causa,

salvo por culpa exclusiva da CONTRATANTE, será deduzido do faturamento mensal, na exata proporção com a

jornada diária regular multiplicada pelo número de dias úteis do mês, não sendo esta dedução considerada sanção

para quaisquer efeitos, mas como serviço não prestado.

12.13. Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis, contados da data da notificação.

12.14. Os valores das multas/indenizações/ressarcimentos serão descontados de quaisquer

créditos/pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.

12.15. Se os valores dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem insuficientes para saldar os débitos

decorrentes das multas/indenizações/ressarcimentos, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a importância

devida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação.

12.16. Esgotados os meios administrativos para cobrança dos valores devidos pela CONTRATADA a o

CONTRATANTE, serão encaminhados para inscrição em dívida ativa e/ou cobrado judicialmente, ou

descontados dos eventuais créditos oriundos dos demais contratos celebrados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o

direito de rescisão, nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, considerando-se os motivos indicados no artigo

78 do mesmo Diploma Legal, preferencialmente mediante notificação por carta, contra recibo, assegurado o

direito de defesa previsto nos artigos 78, parágrafo único, e 109, inciso I, alínea "e", ambos da Lei nº 8.666/93.

13.1.1. A notificação poderá ser realizada por outro meio hábil, desde que seja comprovado o envio e

respectivo recebimento pela CONTRATADA.

13.1.2. A rescisão do Contrato poderá ocorrer em uma das formas prevista no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

13.1.2.1. A rescisão poderá ser amigável, conforme o inciso II, do artigo 79, desde que haja conveniência

para a CONTRATANTE e seja comunicada por meio de aviso formal com antecedência mínima de 30

(trinta) dias.



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

75

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008/2018

13.1.2.2. A efetivação  da rescisão de forma amigável só poderá ocorrer após a comprovação  de

quitação de todos os débitos da CONTRATADA perante os prestadores de serviços, ao fisco e à

CONTRATANTE.

13.1.2.3. Na hipótese de aceitação de seguro-fiança como parte de quitação dos débitos da

CONTRATADA, antes da efetivação da rescisão amigável deverá a seguradora se posicionar de forma

conclusiva sobre a possibilidade do recurso, em caso de rescisão amigável, pela CONTRATANTE.

13.2. Caso a CONTRATANTE não utilize o direito de rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem

prejuízo  das sanções previstas neste Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, suspender ou intervir na

execução do Contrato, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a(s) condição(ões) contratual(is)

infringida(s).

13.3. Constitui motivo bastante para a rescisão do Contrato, de forma unilateral pela CONTRATANTE, a

subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, sem aprovação prévia da CONTRATANTE, e a não

manutenção da regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e social pela CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA responderá ainda, em caso de rescisão unilateral por culpa exclusiva da CONTRATADA,

pelo eventual dano causado à CONTRATANTE correspondente à diferença entre o preço estabelecido neste

instrumento e aquele que a CONTRATANTE vier a pagar a outro prestador de serviço pelo período em que este

contrato deveria permanecer vigente, sem prejuízo  da responsabilidade civil decorrente do disposto nos

artigos 927 e 935 do Código Civil.

13.5. Poderá dar ensejo à rescisão do contrato o não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias

dos empregados, bem como o não pagamento dos salários, do vale transporte e do auxílio alimentação.

13.5.1. A inexecução contratual acima, também ensejará a aplicação de multa por inexecução contratual,

além da declaração de impedimento de licitar e contratar com o Estado, nos termos do art. 7º da Lei

10.520/2002.

13.6. O atraso na apresentação  da garantia contratual 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 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FORÇA MAIOR

14.1. Para os efeitos do presente Contrato, entende-se por força maior todo o fato ou circunstância

imprevisível, ou, se previsível, impossível de ser evitada e que impeça o cumprimento de obrigações

contratuais.

14.1.1. Só serão considerados motivos de força maior os que forem comunicados ao Gestor do Contrato

no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua verificação e comprovados até 7 (sete) dias depois de

sua cessação.
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14.1.1.1. Cessados os efeitos decorrentes dos motivos de força maior, serão restabelecidos os prazos

afetados, com as devidas correções guardando proporção aos atrasos verificados

14.1.1.2. No caso de não ser reconhecida a alegação de motivo de força maior, o tempo

desperdiçado será computado como atraso, para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIA

15.1. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como feitas regularmente se

entregues ou enviadas, com a devida confirmação de recebimento, por carta, telegrama, fax ou correio eletrônico.

15.1.1. As comunicações dirigidas à CONTRATADA, deverão ser encaminhadas ao seguinte endereço:

.

15.1.2. As comunicações dirigidas à CONTRATANTE, deverão ser   encaminhadas a Unidade de

Fiscalização deste Contrato no seguinte endereço: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA –

RUA ARAÚJO FILHO, Nº 823 – CENTRO – BOA VISTA – RR

15.1.3. Eventuais alterações dos endereços mencionados nesta Cláusula poderão ser formalizadas

mediante comunicação com confirmação de recebimento, sem necessidade de aditamentos ao presente

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

16.1. Com fulcro no inciso I, parágrafo único do art. 18, da Instrução Normativa MP nº 05/2017, e suas

alterações, a CONTRATANTE poderá utilizar o dispositivo, no que se refere à aplicação do SISTEMA DE CONTA

VINCULADA, objetivando a proteção dos direitos trabalhistas dos empregados da CONTRATADA, envolvidos na

prestação dos serviços, bem como a proteção ao erário público no caso do descumprimento por parte da

CONTRATADA, nos termos da referida legislação.

16.1.1. A critério da instituição bancária oficial e nos termos do Acordo de Cooperação Técnica firmado

entre o IPER e o Banco, poderá haver cobrança de tarifa bancária para manutenção mensal da conta vinculada.

16.1.2. Caso o Banco exija o pagamento da tarifa, a Contratada será informada mediante ofício. Os

valores das tarifas bancárias de abertura e de manutenção da conta-corrente vinculada serão negociados com

o banco, e, caso não seja possível a negociação prevista, as tarifas referidas deverão ser suportadas na taxa de

administração constante na proposta comercial da empresa.

16.1.3. O valor mensal a ser depositado será igual à soma dos valores apurados na planilha de custos e

formação de preços e calculados da seguinte forma:

a) 13.º salário

b) Férias e abono de férias
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c) Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa

d) Impacto sobre férias e 13º salário (Grupo A - sobre férias e 13º salário)

e) Indenização de aviso prévio.

16.1.3.1. Os percentuais relativos às rubricas enumeradas acima são os seguintes:

ITEM Percentuais

13.º (décimo terceiro) Salário 8,33%

Férias e 1/3 (um terço) constitucional 12,10%

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio
indenizado e sobre aviso prévio trabalhado 5,00%

Subtotal 25,43%

Incidência dos encargos previdenciários e

FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.

Risco de acidente de trabalho

– RAT – Previstos no art. 22, II da Lei 8.212/91

1 % 2% 3%

7,39% 7,60% 7,82%

Total 32,82% 33,03% 33,25%

Fonte: Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Gestão. Cartilha sobre
Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, 2018.

16.1.4. Quando os valores dos itens acima deixarão de compor a planilha da empresa quando

começarem a ser depositados na conta vinculada pelo CONTRATANTE.

16.2. Neste ato a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos

valores devidos referentes aos valores dos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos na prestação dos

serviços contratados, conforme disposto na IN nº 05/2017/MPOG, com suas alterações, caso a contratada

adote o Sistema de Conta Vinculada expresso na legislação.

16.3. Neste ato a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a proceder ao desconto na fatura e o pagamento

direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos prestadores de serviços, quando houver falha no cumprimento

dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis,

desde o início da prestação dos serviços (Acórdão do TCU nº 1.214/2013 – Plenário).

16.4. O CONTRATANTE solicitará a abertura de conta-corrente vinculada – bloqueada para movimentação - em

nome da empresa CONTRATADA, em instituição bancária oficial que tenha firmado Acordo de Cooperação

Técnica com o IPER.

16.4.1. Após a notificação do CONTRATANTE a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias,

contados da notificação, para assinar os documentos necessários à abertura da conta, sendo o

descumprimento do referido prazo considerado inexecução parcial do contrato para efeitos

de aplicação de penalidades.
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16.5. A movimentação e o resgate de saldos da conta vinculada obedecerão ao disposto na Instrução

Normativa nº 03/2014 – SLTI/MPOG.

16.6. As liberações de eventuais saldos da conta vinculada obedecerão ao disposto na Instrução Normativa nº

05/2017 – SLTI/MPOG.

16.7. Deverá a CONTRATADA recompor os saldos da conta vinculada, no caso de determinação judicial para

bloqueio e transferência de valores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Boa Vista, Seção

Judiciária no Estado de Roraima, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para

firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, o qual, depois de lido, foi assinada pelos

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Boa Vista, RR, de de 2018.

NOME
Representante CONTRATADA

NOME
Representante CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME

RG CPF

ASSINATURA

NOME

RG CPF

ASSINATURA
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ANEXO VIII – DO EDITAL

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2017/2017

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RR000016/2017
DATA DE REGISTRO NO MTE: 09/08/2017
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR024546/2017
NÚMERO DO PROCESSO: 46219.008648/2017-26
DATA DO PROTOCOLO: 06/06/2017

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FED NAC TRAB SERV ASSEIO CONS LIMP URB AMB AREAS VERDES, CNPJ n. 01.522.289/0001 -71,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE ROBERTO SANTIAGO GOMES; E FEDERACAO
NACIONAL DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FEBRAC, CNPJ
n. 00.718.734/0001-00, neste ato representado(a)por seu Presidente, Sr(a). EDGAR SEGATO NETO;
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2017 a 31 de dezembro de 2017 e a data-base da categoria em01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, com abrangência territorial em RR.

Salários, Reajustes e Pagamento

Salarial
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CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS NORMATIVOS

A partir de 1º de janeiro de 2017, fica garantidos os seguintes salários normativos, conforme
tabela estabelecida nesta CCT.

PISO SALARIAL MINIMO Janeiro/2017

R$ 1.200,00

Entende-se como PISO SALARIAL MÍNIMO, o salário a ser pago para os trabalhadores exercestes das
funções, cujas denominações estão relacionadas coma atividade de asseio, limpeza e conservação
predial:

Auxiliar de limpeza; Faxineiro; Limpador; Ajudante de limpeza;

Servente; Servente de limpeza; Agente de Asseio e Conservação em conformidade com a Classificação
Brasileira de Ocupações CBO (Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br).

FUNÇÕES Janeiro/2017
Almoxarife R$ 1.200,00
Dedetizador/Assemelhado R$ 1.200,00
Bombeiro Hidráulico R$ 1.700,00
Copeira R$ 1.200,00
Garçom R$ 1.200,00
Digitadores R$ 1.600,00
Eletricista de Baixa e Alta Tensão R$ 1.600,00
Supervisor de Limpeza R$ 2.000,00
Encarregado de Limpeza R$ 1.700,00
Encarregado de Manutenção Predial
(Artífice) R$ 1.700,00

Jardineiro R$ 1.200,00
Ajudante/Servente de jardinagem R$ 1.200,00
Operador de moto serra R$ 1.400,00
Capinador de córregos, canais, sistemas de
drenagens e afins. R$ 1.200,00

Operador de Roçadeira R$ 1.200,00
Tratorista de manutenção de áreas verdes R$ 1.500,00
Motoboy R$ 1.400,00
Office Boy R$ 1.200,00
Porteiro / Controlador de Acesso R$ 1.200,00
Recepcionista / Atendente R$ 1.200,00
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Auxiliar de Serviços Operacionais e
Manutenção R$ 1.200,00

Telefonista R$ 1.200,00
Assistente Administrativo R$ 2.600,00

Reajustes/Correções
Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Fica Garantido a todas as demais funções que não estejam relacionadas na tabela estabelecida na
cláusula terceira, um reajuste salarial de 12,2% (DOZE INTEIRO E DOIS POR CENTO) a partir de 1º de
janeiro de
2017, sobre os salários percebidos em31 de dezembro de 2016.

Pagamento de Salário – Formas e
Prazos

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO
Fica avençada na presente Convenção Coletiva de Trabalho que, o pagamento dos salários dos
trabalhadores abrangidos pelo presente Instrumento, terão que ser pagos impreterivelmente até o 5º
(quinto) dia útil subsequente ao mês trabalhado, sob pena de multa de 5% (cinco por cento) do salário
do empregado, revertido ao mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTRA CHEQUE

As empresas deverão especificar no comprovante de pagamento, todas as verbas recebidas
pelo empregado, sem exceção;

Parágrafo único: As empresas que efetuamo pagamento dos salários de seus empregados
mediante depósito em conta corrente, conta salário ou poupança, ficam obrigadas a entregarem
aos seus empregados os contracheques em até 5 (cinco) dias após o pagamento dos salários.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS

Ajustam as partes que, fica terminantemente proibido durante a vigência desta Convenção Coletiva de
Trabalho, qualquer método utilizado pelas empresas para compensação através de folga, banco de
horas, das Horas Extras praticadas pelos empregados, em respeito ao disposto na clausula
concernente ao Pagamento de Salários.
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CLÁUSULA OITAVA - REUNIÕES INTERNAS COM TRABALHADORES

As reuniões de caráter interno convocadas pelo empregador e realizado fora do horário normal de
trabalho serão computadas como horas extraordinárias.

Parágrafo único: O Caput desta Cláusula não se aplica aos que exercem função de confiança.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e
Outros

Adicional Noturno

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO

Para efeito desta Cláusula, será garantido a todos os trabalhadores, umadicional noturno no percentual
de 20% (vinte por cento) sobre o salário do trabalhador pelos serviços prestados no período
compreendido entre 21 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte.

Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

a) Serão acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a título de
adicional de Insalubridade, os salários das atendentes que exerçam suas atividades em
Laboratórios e Consultórios Médicos e Odontológicos (Lei 3.999/61).

b) Será garantido aos empregados que exerçam a função de dedetizador/assemelhado, um acréscimo
de
20% (vinte por cento) do salário mínimo, mensalmente, a título de adicional de insalubridade;

c) Fica garantido ao empregado que exercer a função de agente de piscina, um acréscimo de 20%
(dez por cento) do salário mínimo, a título de adicional de insalubridade;

d) 40% (quarenta por cento) do salário mínimo aos empregados que prestam serviços de limpeza
em setores sujeitos às doenças por contaminação (leprosários, isolamentos e necrotérios, centro
cirúrgico, unidade de terapia intensiva);

e) As empresas que possuírem PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e Laudo Técnico
Pericial anual especificando os graus de risco no ambiente de trabalho, poderão pagar os percentuais e
insalubridade de acordo com o estabelecido nas Normas Regulamentadoras - Mrs. 15 e 16, garantindo-
se o pagamento de pelo menos 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.

f) 20% (vinte por cento) do salário mínimo aos empregados que exerçam a função de
dedetizador ou assemelhado;
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g) 20% (vinte por cento) do salário mínimo aos empregados que exerçam a função de té
cnico em desentupimento e auxiliar de desentupimento.

Adicional de Penosidade/Turno

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

1) Fica garantido um adicional de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, a título de adicional
de periculosidade sobre a remuneração aos que lidam com energia elétrica e dos que convivem com
Radiação Ionizante, nos termos da Lei n. 7.369/85 e Decreto n. 93.412/86.

2) 30% (trinta por cento) sobre a remuneração aos empregados que exerçam a função de
limpador de vidros utilizando-se de balancim manual, mecânico, cadeirinha, cinto de segurança,
cordas ou assemelhados;

3) 30% (trinta por cento) sobre remuneração aos empregados que exerçam tarefas em
depósito de combustíveis, em abastecimento de veículos, borracharias, soldadores, moto boy.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TÍQUETE REFEIÇÃO

empresas se comprometem a fornecer TIKET REFEIÇÃO para todos os empregados que se enquadram
nesta Convenção Coletiva de Trabalho, o benefício será pago mensalmente, tíquete refeição ou auxílio
alimentação, por dia efetivamente trabalhado, de forma que não é devido tal benefício na ausência de
labor decorrente de faltas justificadas e ou injustificadas, afastamentos médicos, independentemente
de sua origem, e férias, o qual deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

TÍQUETE REFEIÇÃO ANO 2017

VALOR EM REAIS R$ 15,00

DESCONTO DE R$ 0,25 por dia.

Parágrafo Primeiro: As empresas que fornecema refeição, gratuitamente, estão isentas do
cumprimento desta obrigação.

Parágrafo Segundo: As empresas poderão descontar do salário do trabalhador, a título de
ressarcimento pelo benefício concedido, o valor estipulado conforme tabela acima, do valor total de
cada tíquete ou cartão refeição ou alimentação fornecida, ematendimento a Lei 6321, de 14 de abril
de 1976, que trata do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

Parágrafo Terceiro:Para todos os efeitos legais, o benefício acima não se constitui salário e, portanto a
ele não incorporará e nem repercutirá sobre qualquer verba consectária ao salário, tais como,
exemplificadamente: aviso prévio, horas extra, 13º salário, férias, contribuição previdenciária e
fundiária, sendo devido exclusivamente durante o período que o integrante da categoria atender as
condições do caput.



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

84

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008 /2018

Parágrafo Quarto: O vale refeição ou auxilio alimentação será pago independente da jornada semanal,
sendo devido inclusive nos casos em que o trabalhador cumprir jornada de 4h aos sábados, ou em
qualquer situação equivalente.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE

Os empregados que comprovem o local de residência há mais de 02 (dois) mil metros do local da
prestação do serviço, de acordo com os critérios legais, fazem jus ao fornecimento de vale transporte.

Parágrafo primeiro - As empresas ficam dispensadas do fornecimento do vale transporte quando,
através de comprovação, os empregados morarem num perímetro a 02 (dois) mil metros do local da
prestação do serviço ou quando estes possuamcondução própria.

Parágrafo segundo - Os empregados que fizerem, comprovadamente, uso indevido dos vales
transportes (venda, troca, etc.) serão demitidos por justa causa, de acordo com o parágrafo 3º do
artigo 7º do Decreto Lei n.º 95.247/87.
Parágrafo te rceiro - Ficam certo e acordado que serão descontados 6% (seis por cento) do salário

base do trabalhador que fizer jus ao benefício em questão, de acordo com o disposto no inciso I do
artigo 9º do Decreto Lei n.º 95.247/87.

Parágrafo Quarto - Fica estipulado o valor da diária R$ 100,00 (cem reais) para pagamento
no deslocamento da capital do estado ou interior do estado a outras locais localidades.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CARTA DE REFERÊNCIA

As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus trabalhadores demitidos, ou aqueles que tenham
pedido demissão, carta de recomendação contendo discriminações do período de trabalho e declaração
de que não há nada que desabone a conduta do funcionário? exceto aos que venham a ser despedido
por Justa Causa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL

Fica garantido a todos os trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho e
demitidos dentro do período de 30 (trinta) dias que antecede a Data-base da Categoria, prevista nesta
CCT, a indenização adicional no valor de 1 (hum) salário do empregado que deverá ser pago na
Rescisão Contratual Art. 9º da Lei nº. 7.238/84.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGAMENTO DE RESCISÃO

As empresas ficam obrigadas a pagaremos saldos dos salários e demais verbas rescisórias aos
trabalhadores demitidos, nos prazos estipulados pela CLT e ratificados pela Instrução Normativa SRT,
Nº.
03, de 21 de junho de 2002.

Parágrafo único - Fica assegurado a todos os trabalhadores nas Empresas de Asseio, Conservação e
Terceirizados em Roraima com menos de um ano de contrato que, mesmo optando pelo Pedido de
Demissão, fica garantido o pagamento das Férias Vencidas e Proporcionais acrescidas do abono (1/3
constitucional) de férias em respeito à Resolução 132 da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
promulgada pelo Decreto Nº. 3.197, de 05 de Outubro de 1999, além do 13º Salário proporcional e
demais verbas constantes do Art. 477 da CLT.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Atribuições da Função/Desvio de
Função

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS
FUNÇÕES ESPECÍFICAS

Fica expressamente proibido o desvio de função. Somente será permitido às empresas,
contratarem empregados para funções devidamente reconhecidas pelo CNAE e CBO.

Parágrafo único: Acordamas partes signatárias deste instrumento, que qualquer procedimento que
caracterize prática de substituir horas extras por folga, fica terminantemente proibido durante a
vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho.

Estabilidade Mãe

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTABILIDADE GESTANTE

As trabalhadoras que se encontramem estado gravídico, não poderão ter sua jornada de trabalho
superior a 08h (oito horas) diárias após o 6º (sexto) mês, confirmado mediante atestado médico,
ficando ainda assegurada a estabilidade provisória à gestante até o 05 (cinco) meses depois do parto.

Outras normas referentes a condições para o exercício do
trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ANOTAÇÕES EM CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
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A Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS do trabalhador será, obrigatoriamente, devolvida pelo
empregador ao empregado mediante recibo de devolução, numprazo de 48 (quarenta e oito) horas,
com todas as anotações pertinentes a Contratação, Remuneração e condições especiais, se houver, de
acordo com os Artigos 29 e 34 da CLT.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle,
Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA VIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO

Fica garantido que a Jornada de Trabalho da categoria será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
respeitadas as condições mais vantajosas ao trabalhador já praticadas até a assinatura da presente
Convenção Coletiva de Trabalho, podendo ainda ser reduzida à jornada para 36 horas semanais a
critério da empresa, sem redução salarial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO DE 06 HORAS

ica garantido aos empregados que trabalham a partir de 6 (seis)horas diáriasou 180 (cento e oitenta)
horas mensais, já computados os Descansos Semanais Remunerados (DSR’s), o piso salarial mínimo da
função, estabelecida na cláusula SALÁRIOS NORMATIVOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO ATRASO

Para efeito desta Cláusula, o atraso do empregado ao serviço em até 20 (vinte) minutos diário,
poderá ser compensado pelo mesmo tempo no final do expediente ou ainda no dia seguinte.

Parágrafo único - Fica proibido às empresas, aplicar suspensão aos seus empregados, por
motivos resultantes do disposto no Caput desta Cláusula.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS

Será abonada a falta do empregado quando este for prestar exame de vestibular ou concurso público
no dia em que coincidir com seu horário normal de trabalho, que deverá ser devidamente comprovado
pelo empregado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do mencionado exame.

Parágrafo primeiro - Os trabalhadores terão direito a ter suas faltas abonadas também nos
seguintes casos, mediante apresentação de comprovante de documentação específica para cada
caso abaixo discriminado:

I - 3 (Três) dias úteis consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão
ou irmã, ou pessoa que dependa economicamente do trabalhador;
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II - 3 (Três) dias úteis em virtude de casamento;

a) Fica estabelecido que, o trabalhador poderá gozar férias no período coincidente coma época de
seu casamento, bastando para isso, que o mesmo comunique a empresa por escrito, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, independente dos dias garantidos por Lei e por esta Convenção Coletiva de
Trabalho.

III - 5 (cinco) dias úteis em virtude de nascimento de filhos;

IV - 1 (hum) dia útil para internação da esposa ou esposo, filhos, pai, mãe, ou
pessoa que comprovadamente seja dependente do trabalhador;

V - 1 (hum) dia útil para doação de sangue;

VI - 1 (hum) dia útil por mês para a trabalhadora gestante realizar o pré-natal e;

VII - 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar militar ou eleitoral, nos termos
da lei respectiva.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Condições de Ambiente de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

As empresas envidarão esforços junto à seus contratantes no sentido de oferecer aos seus
empregados as seguintes condições:

REFEITÓRIOS:
Fornecimento de local apropriado para refeições e lanches;

VESTIÁRIOS:
Fornecimento de local apropriado para troca de vestiários;

UNIFORMES:

As empresas deverão manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados,
ficando obrigadas a fornecer gratuitamente para cada empregado, 02 (dois) uniformes por
ano.

Em caso de ser cobrado ou descontado dos vencimentos, a empresa fica obrigada a restituir -lhe em
dobro o respectivo valor, na forma do artigo 462 da Consolidação das Leis do trabalho.

Fica assegurado a empresa o direito ao reembolso do valor correspondente ao uniforme fornecido, em
caso de não devolução ou estrago voluntário do mesmo.

a) Fica proibida a utilização de cordas para a execução de serviços de limpeza de vidros externamente.



Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER
Fone: 95 – 2121-3951 / 2121-3966
E-mail: iper@iper.rr.gov.br Rua
Araújo Filho, 832, Centro CEP.
69.301-090 – Boa Vista/RR

88

Edital de Pregão Eletrônico Nº 008 /2018

b) As empresas fornecerão aos seus empregados, as ferramentas e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), necessários ao trabalho de acordo com as Normas Regulamentares (NRs) expedidas
pelo Ministério do Trabalho. Os equipamentos serão entregues mediante recibo e a orientação para
uso do mesmo será de responsabilidade das empresas. A utilização do equipamento quando exigido
será obrigatório pelo empregado.

c) Ficam as empresas obrigadas a forneceremaos seus empregados, identificação tipo Crachá para
uso obrigatório durante o expediente de trabalho, devendo conter fotografia, documento de
identidade, tipo sanguíneo, se possui algum tipo de alergia, setor de trabalho e nome da empresa
com o CNPJ.

d) Para os Operadores de Maquinas Fotocopiadoras, será fornecido a cada 02 (duas) horas de trabalho,
um copo de leite de, no mínimo, 180 ml’s.

Relações Sindicais

Representante Sindical
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS
As empresas que tenham em seu quadro de funcionários, diretores sindicais, sejam eles efetivos ou
suplentes, concordam com a liberação da marcação do ponto, sem nenhum prejuízo de suas
remunerações mensais:

Parágrafo Prime iro - Fica estabelecido que  as empresas concordam com a liberação de
dirigentes sindicais, sendo no mínimo de 3 (três) e 1 (hum) por empresa, sem prejuízo das
remunerações dos mesmos, garantindo tambéma concessão dos vales transportes;

A liberação a que alude esta Cláusula, será solicitada por escrito pelo sindicato às empresas,
conforme necessidade da entidade e com antecedência.

Acesso a Informações da
Empresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS
Após os recolhimentos da Contribuição Sindical (G.R.C.S.) e da Contribuição Previdenciária (G.P.S.), as
empresas comprometem-se a enviar à FENASCON, copias dos respectivos comprovantes com as
devidas relações dos empregados, nos prazos constantes do Art. 583, § 2º da CLT, § 2º da Portaria M
inisterial Nº
3.233/MTb, de 29/12/1983;Art. 225, V do regulamento da Previdência Social-RPS, aprovadopelo
Decreto Nº. 3.048/99-DOU de 12/05/1999.

Contribuições
Sindicais
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas se obrigam em conformidade com o disposto no artigo 545 da CLT, a descontar na folha de
pagamento de seus empregados, a mensalidade sindical, e recolher a respectiva importância aos
sindicatos até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, sob pena das cominações legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DESCONTO ASSISTENCIAL

As empresas se obrigam a proceder desconto em folha de pagamento de cada trabalhador, seu
empregado, a título de Contribuição Assistencial e remeter à Tesouraria da FENASCON, a importância
de 1,0% (um por cento) do salário mensalmente.

Parágrafo Prime iro - Fica garantido a todo trabalhador o direito de oposição ao referido desconto,
bastando, para tanto, entregar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura da presente Convenção,
à Federação, comcópia após protocolada, à empresa declaração por escrito neste sentido.

Parágrafo Se gundo – A FENASCON assumirá integralmente toda a responsabilidade sobre qualquer
tipo de reclamação de empregado ou sindicato, envolvendo  o teor desta cláusula em ju ízo,
reembolsando às resas toda e qualquer devolução ou indenização a que forem obrigadas.

Parágrafo Terceiro - O referido desconto ocorrerá no mês do reajuste previsto nesta Convenção e será
repassado a FENASCON até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao desconto e depositado em conta
corrente Banco Santander - Agencia 2042 - Conta Corrente n. 13001069-8, devendo ainda, encaminhar
relação dos empregados.

Parágrafo Quarto - O desconto a que alude o Caput desta Cláusula, somente ocorrerá
depois da efetivação do reajuste previsto neste Instrumento Coletivo;

Parágrafo Quinto - Caso haja recusa da Entidade Sindical em receber a Carta de Oposição do Empregado
não sindicalizado, o mesmo poderá enviar via postal, com aviso de recebimento de aco rdo com a ordem
de Serviço n. 01 de 24 de Março de 2009, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e e
mpresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LOCAL DE FILIAÇÃO

As empresas cederão espaço interno visível aos seus empregados, para que a entidade profissional
possa afixar informes/panfletos referente ao movimento sindical de interesse dos trabalhadores.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LIBERDADE SINDICAL

As empresas darão frequência livre como se estivessem em pleno exercício de suas funções, a todos
os trabalhadores, diretores da entidade profissional, inclusive aos membros do Conselho Fiscal e
aos delegados juntos à Federação, liberados ou não.
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Parágrafo Primeiro - Estes direitos se estendem a todos os diretores efetivos e suplentes,
podendo frequentar qualquer empresa para contatos comos trabalhadores;

Parágrafo Segundo - Todo e qualquer Diretor, Delegado, Conselheiro Fiscal, Suplentes inclusive,
poderá ausentar-se do trabalhado para participar de atividades convocadas pela entidade profissional
até 04 (quatro) vezes por ano, sendo obrigada a solicitação ser feita pelo Sindicato Profissional, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Disposiçõs Gerais

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISOS

Ficam as empresas obrigadas a disponibilizar à entidade profissional, quadro ou mural em local visível,
para que nele se façam afixação de editais, avisos, notícias sindicais, boletins, circulares, panfletos e
comunicados de interesse da categoria profissional, sendo vedado à divulgação de matérias de cunho
político-partidário.

JOSE ROBERTO SANTIAGO GOMES Presidente FED
NAC TRAB SERV ASSEIO CONS LIMP URBANAS

AMB AREAS VERDES

EDGAR SEGATO NETO
Presidente FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS

PRESTADORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO - FEBRAC

ANEXOS - ATA DE
ASSEMBLEIA

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e
Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.


