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Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

 

 
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 
PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, regida pelas disposições contidas na LEI N.º 10.520/2002, no DECRETO N.º 5.450/2005, no 
DECRETO-E N.º 8.334/2007, de 1º de outubro de 2007, na Lei Complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, 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 0684PA/2018.  
  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CONTINUADOS, DE APOIO OPERACIONAL, 

PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA – IPER (AS 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ESTÃO DISPOSTAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL).  

 

DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME 
Início do acolhimento das propostas: 18/12/2018 
Abertura das propostas: 28/12/2018 às 15h 00min (horário de BRASÍLIA/DF) 
Abertura sala de disputa: 28/12/2018 às 16h 00min (horário de BRASÍLIA/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
E-mail: cpl@iper.rr.gov.br Fone: (95) 2121-3966  
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 – Modelo de Declaração de Inclusão no Regime Diferenciado da LC Nº 123/06, se for o caso; 
ANEXO VIII – Minuta de instrumento de Contrato; 
ANEXO IX – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO X – Modelo de Memória de Cálculo da Planilha de Custos e Formação de Preços; 
ANEXO XI – Modelo de Declaração de Contratos firmados com a Iniciativa Privada e com a 
Administração Pública; 
ANEXO XII – Modelo de autorização para a utilização de garantia de pagamento direto (conforme 
estabelecido na alínea “d” do item 1.2 do Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG nº 05/2017, com redação 
atualizada); e 
ANEXO XIII – Dados do Representante Legal. 
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Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

 
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 
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 (menu “DOWNLOADS” > “LICITAÇÕES” > 
“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 nº 6, no 1º Andar, 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): 4309, Fonte: 180, Despesa: 3.3.90.39.16, Dotação: 
09.122.010.4309.3.3.90.39.16, do orçamento vigente do Instituto de Previdência do Estado de 
Roraima - IPER, para o exercício de 2019. 
 
3. DO VALOR ESTIMADO 
3.1. O 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 o valor 
global de R$ 349.248,96 (Trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa 
e seis centavos), correspondente à soma do valor anual de todos os postos de trabalho, estando ainda 
previsto o valor anual de R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) para custear as diárias 
intermunicipais para os motoristas, distribuídos na seguinte forma: 
 

a) LOTE 01: R$ 349.248,96 (Trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
noventa e seis centavos). 
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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. 
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 e/ou Estado de Roraima enquanto ente federativo, 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. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
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. 
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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 
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura das propostas, 
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: 

7.2.1. A proposta apresentada pelo licitante deverá ser formulada na forma do ANEXO II 
(Modelo de apresentação da proposta de preços no sistema eletrônico) do Edital e conter as 
especificações do objeto (incluindo indicação expressa da marca e modelo, quando couber), sob 
pena de desclassificação. 
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7.2.2. 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. 
7.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital. 
7.4. 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. 
7.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
7.6. 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. 
7.7. O prazo de será de 60 (validade da proposta 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. 
7.8. 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. 
7.9. 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. 
7.10. 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. 
 
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. 



   

 

 

 

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 

 

Página 6 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

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. 
 
11 DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
11.1. Por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
11.2. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, sendo facultado à Administração 
convocar aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.3. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, não se inclui no rol das certidões de 
regularidade fiscal, portanto, havendo alguma restrição na comprovação da mesma, não será concedido 
o benefício que trata o item 11.1 deste edital. 
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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 
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. 
12.4. O original da proposta de preços deverá ser remetido no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da solicitação do(a) Pregoeiro(a). 
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; 
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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 
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; 
13.1.5. Cédula de Identidade ou outro documento de identificação pessoal do sócio administrador da 
empresa, em versão original ou em cópia autenticada. 
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 



   

 

 

 

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 

 

Página 9 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

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. Declaração,  conforme ANEXO VII do Edital, afirmando o enquadramento no Regime 
Diferenciado da LC Nº 123/06 ou apresentação de Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial 
do Estado, referente ao último exercício. 
13.7. Qualificação Técnica: 
13.7.1. Comprovacao de aptidao para a prestacao dos servicos em caracteristicas, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por perÍodo não inferior a 
três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas júridicas de direito público 
ou privado. 

13.7.1.1. Os atestados deverão referir-se a servicos prestados no âmbito de sua atividade 
economica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente; 

13.7.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em 
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017 

13.7.1.3. Para a comprovação da experiência minima de 3 (três) anos, será aceito o somatório 
de atestados de periodos diferentes, nao havendo obrigatoriedade de os três anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

13.7.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do servico, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade tecnico-operacional, a uma unica 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

13.7.1.5. O licitante disponibilizara todas as informações necessárias a comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte a contratação, endereco atual da contratante e local em que foram 
prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 
5/2017. 
13.7.2. Considerando que o número de postos de trabalho a ser contratado é igual ou inferior a 40 
(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em número de postos 
equivalentes ao desta contratação, conforme exigido na alínea “c.2” do item 10.6 do Anexo VII-A da 
IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
13.7.3. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de 
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou servicos de terceirizacao compatíveis 
com o objeto licitado por periodo não inferior a 3 (tres) anos, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A 
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
 
13.8. Qualificação Econômico-Financeira: 
13.8.1. 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; 

13.8.1.1. 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; 
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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; 

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. 

13.8.1.2. 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. 

13.8.1.3. 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 
 

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

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

13.8.1.6. 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. 

13.8.2. 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. 
13.9. 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. 
13.10. 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. 
13.11. 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). 
13.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
13.13. 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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13.14. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, 
os  documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos 
por tradutor juramentado no Brasil. 
13.15. 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. 
13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
13.17. 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. RECURSOS 
14.1. 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. 
14.2. 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. 
14.3. 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. 
14.4. 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. 
14.5. 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. 
14.6. Os recursos conhecidos e não providos pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade 
competente. 
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
15.1. 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. 
15.2. Caso haja recurso, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da 
licitação. 
 
16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
16.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará 
garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será liberada de acordo com as 
condições previstas neste instrumento, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde 
que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado 
por igual período a critério da Administração contratante. 
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16.1.1. A garantia será fixada em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, 
limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada 
que venham a participar da execução dos serviços contratados. 

16.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo 
de 2% (dois por cento). 

16.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante 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. 
 
16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 
 
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

16.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
16.3.2. prejuízos diretos causados a Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 
16.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a contratada; e 
16.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, bem 

como aquelas relativas ao FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 
 
16.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica no 
banco indicado pela Administração, com correção monetária. 
16.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada a nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação. 
16.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da data em que for notificada. 
16.7. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
16.8. 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, observada a legislação que rege a matéria. 
16.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da 
contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 
16.10. Será considerada extinta a garantia: 
16.11. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a Título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
16.12. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não 
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 
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17. DA CONTRATAÇÃO 
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 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 
a Contratada que: 
 

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
18.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
18.1.5. Cometer fraude fiscal; 
18.1.6. Não mantiver a proposta. 

 
18.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação 
de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Administração, nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 
 

18.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e a Previdência Social 
exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

18.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no 
dia fixado. 
 
18.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

18.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

18.3.2. Multa de: 
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18.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 
o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.3.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.3.2.5. Para as demais infrações serão consideradas as multas tipificadas na forma e nas 
tabelas previstas ainda neste tópico; 

18.3.2.6. As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
 
18.3.3. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado, com o 
consequente descredenciamento pelo prazo de até cinco anos. 
18.3.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser 
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
18.4. A falha na execução do contrato também estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-
se em, pelo menos, uma das situações previstas nas tabelas abaixo, respeitada a graduação de 
infrações conforme este item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 
 

18.4.1. A graduação de infrações e seus respectivos pontos encontram-se especificados na tabela 
abaixo: 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 8 

 
18.4.2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas 

conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$) 

1 0,10 % da parcela mensal contratada 

2 0,15 % da parcela mensal contratada 

3 0,20 % da parcela mensal contratada 
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4 0,40 % da parcela mensal contratada 

5 0,50 % da parcela mensal contratada 

6 2,50 % da parcela mensal contratada 

 
18.4.3. As condutas consideradas como falha de execução serão: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com 
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratados. 

6 
Por dia e por tarefa 

designada 

6 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 

3 Por ocorrência 

7 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

8 
Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em 
contrato, sem autorização prévia. 

1 
Por item e por 

ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e 

por dia 

 
18.4.4. Também serão consideradas como falha na execução a contratada que deixar de: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

12 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por empregado e por 

dia 

13 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 
Por ocorrência e por 

dia 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por ocorrência e por 

dia 

15 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

16 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 



   

 

 

 

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 

 

Página 16 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

17 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência 

19 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar 
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas 
a execução do contrato nas datas avençadas. 

6 Por mês 

20 
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da 
Previdência Social ou do FGTS. 

6 Por mês 

21 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. 1 
Por empregado e por 

dia 

22 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade 
local de prestação dos serviços. 

1 
Por ocorrência e por 

dia 

23 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários a comprovação do cumprimento dos demais 
encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

24 
Creditar os salários nas contas bancarias dos empregados, 
em agências localizadas na cidade local da prestação dos 
serviços ou em outro definido pela Administração. 

1 
Por ocorrência e por 

dia 

25 

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta 
documentação exigida em clausula especifica do contrato - 
DOCUMENTACAO FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIARIA. 

1 
Por ocorrência e por 

dia 

26 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 
suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

27 
Manter em estoque equipamentos discriminados em 
contrato, para uso diário. 

2 Por item e por dia 

28 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

29 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

30 
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos 
e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 
horas, contadas da comunicação da contratante. 

2 Por dia 

31 
Providenciar a manutenção para solução de problema que 
acarrete suspensão de disponibilidade ou de 
operacionalidade do sistema predial. 

4 Por ocorrência 
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32 
Cumprir o programa periódico de manutenção preventiva 
determinada em contrato ou avençada com a fiscalização 
durante a execução contratual. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

33 
Cumprir com obrigação contratual não tipificada 
anteriormente. 

1 
Por item/empregado 

e por ocorrência 

 
18.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA. 
 
18.6. Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual. 
 
18.7. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 
18.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
18.9. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 
 
18.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá 
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, 
incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 
 
18.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
18.12. 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 a Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
 
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. 

mailto:cpl@iper.rr.gov.br
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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 n° 43 – P, de 10/12/2018 
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ANEXO I – DO EDITAL 
 

                                           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº 0684PA/2018 

 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de serviços terceirizados, continuados, de apoio operacional, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO 
Nº DE 

POSTOS 
UNIDADE 

QTDE. 

(A) 

VALOR UNIT. 

MENSAL (B) 

VALOR MÁX. 

ANUAL 

(C=AXB) 

1 

1 Copeira 1 mês 12 3.358,71 40.304,52 

2 Copeira 1 mês 12 3.358,71 40.304,52 

3 Motorista 1 mês 12 4.108,70 49.304,40 

4 Motorista 1 mês 12 4.108,70 49.304,40 

5 Motorista 1 mês 12 4.108,70 49.304,40 

6 Porteiro 1 mês 12 3.333,70 40.004,40 

7 Porteiro 1 mês 12 3.333,70 40.004,40 

8 Recepcionista 1 mês 12 3.393,16 40.717,92 

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$ 29.104,08 R$ 349.248,96 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 
 

2.1. Para o cumprimento da finalidade institucional do IPER, é necessária a atuação efetiva e eficiente do órgão, 

que só poderá ser alcançada com a colaboração de pessoas atuantes nas atividades de apoio operacional. 

 

2.2. Na instituição existe a necessidade, tanto no prédio sede como no estacionamento localizado em terreno 

próximo, de controle de acesso de pessoas, materiais e veículos, assegurando a sua organização e segurança. 

Também existe demanda para recepcionar e direcionar pessoas, receber documentação e atender telefonemas, no 

ambiente de recepção do edifício do IPER. Durante o expediente, nas salas e reuniões, há a necessidade da 

disponibilização de bebidas (água, café, etc.) para os colaboradores do órgão, surgindo também a necessidade de 

limpeza da copa, cozinha e utensílios. 

 

2.2.1. O edifício sede do Instituto possui dois pavimentos, precisando dos serviços de copeiragem nos dois andares, 

assim como na copa e cozinha. 

 

2.3. No órgão, diariamente são demandados serviços externos com o uso de veículos, atualmente três, os quais 

necessitam de motoristas para conduzi-los, uma vez que não há motoristas no quadro de servidores deste Instituto. 

Eventualmente, viagens dentro do Estado são necessárias para o atendimento dos serviços. 

 



   

 

 

 

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 

 

Página 20 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

2.4. Desta forma, vê-se que o meio adequado para o atendimento da demanda da Administração por serviços de 

apoio operacional, e a prestação da forma indireta, por meio de terceirização, logo, resta justificada sua 

necessidade de contratação. 

 

2.5. Em síntese o objeto a ser contratado e a prestação de forma indireta de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, em acordo com as especificações, quantidades e natureza do objeto descritas no item 

01 deste instrumento. 

 

2.6. Os itens a serem contratados estão de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) conforme 

relacionado abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO CBO 

1 Copeira 5134-25 

2 Motorista 7823-05 

3 Porteiro 5174-10 

4 Recepcionista 4221-05 

 

2.7. Cabe, por fim, mencionar que a solução descrita nos subitens acima considera a possível contratação 

completa do objeto, sendo, pois, possível e eventual, restará facultado a contratante alocar os postos conforme 

sua conveniência e oportunidade. 

 

2.8. O serviço dos postos mencionados no item 1 deste instrumento tem natureza contínua, pois a sua interrupção 

pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e sua contratação deve estender-se por mais 

de um exercício financeiro. 

 

2.9. O IPER não possui em seu plano de cargos e salários os cargos descritos no presente Termo de Referência. 
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2.10. Esta contratação de serviços será disciplinada pelas leis nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências, e nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 

2.11. O agrupamento justifica-se por ser necessário que todos os itens sejam adjudicados a uma única empresa, 

tendo em vista que são interdependentes. A adjudicação dos itens a diferentes contratados causaria prejuízo para 

o conjunto e são considerados de uma mesma classe de prestação de serviço, como sendo de uma única empresa 

responsável por todo o objeto desta contratação em questão. 

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos desta contratação, aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo instrumento convocatório, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

 

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

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

 

4. FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços serão prestados nas dependências da Contratante, no município de Boa Vista/RR. Os empregados 

estarão sujeitos à jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, conforme previsto em convenção 

coletiva de trabalho da respectiva categoria. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

assinatura do contrato, um preposto, aceito pela FISCALIZAÇÃO, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, 

número do CPF e do documento de identidade, correio eletrônico e telefone para contato (necessariamente celular), 

além dos dados relacionados a sua qualificação profissional. 
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4.3. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas internas do IPER. 

 

4.4. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura 

do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro 

de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como 

para tratar dos demais assuntos pertinentes a implantação de postos e execução do contrato relativos a sua 

competência. 

 

4.5. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas dos serviços prestados, as 

obrigações trabalhistas e outras correlatas. 

 

4.6. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

4.7. Considerando a natureza, a dinâmica e qualidade desejada dos serviços que se pretende contratar, a empresa 

deverá colocar à disposição os profissionais que atendam aos requisitos exigidos. 

 

4.8. A Contratada deverá apresentar funcionário em substituição a empregado faltoso no prazo máximo de 02 

(duas) horas, contados do início da jornada, a fim de evitar prejuízos na rotina do serviço.  

 

4.9. No caso dos motoristas, a empresa deverá orientar seus funcionários no cumprimento das normas de trânsito, 

responsabilizando-se por eventuais multas causadas pelos mesmos em decorrência da condução irregular dos 

veículos oficiais, casos em que deverá arcar com devidos pagamentos. 

 

4.10. Atribuições relativas ao serviço de copeira: 

 

4.10.1. Manusear e preparar bebidas e alimentos; 

4.10.2. Efetuar o preparo de bandejas, pratos e mesas; 

4.10.3. Manter os utensílios de copa devidamente organizados, guardados, limpos e higienizados, com a 

esterilização das xicaras, copos, talheres, pratos, panelas, potes e demais utensílios de copa e cozinha, toda vez 

que forem utilizados; 

4.10.4. Manter, na utilização diária, os ambientes da copa e refeitório sempre limpos, higienizados e organizados; 

4.10.5. Preparar alimentos sempre que solicitado; 

4.10.6. Evitar danos e perdas materiais; 

4.10.7. Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; 

4.10.8. Manter limpos os pertences da copa, tais como geladeira, fogão, micro-ondas, armários, e os demais usados 

no dia-a-dia; 

4.10.9. Relacionar e enviar a Administração, tempestivamente, a relação de utensílios, material de limpeza, e 

produtos alimentícios necessários e faltantes; 

4.10.10. Recolher louça, talheres, copos e bandejas; 

4.10.11. Repor bebidas e alimentos; 

4.10.12. Montar kits de descartáveis (guardanapos, talheres, sal, adoçante e outros); 

4.10.13. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

4.11. Atribuições relativas ao serviço de motorista: 

 

4.11.1.  Transporte de pessoas, equipamentos, materiais, documentos e qualquer tarefa semelhante. 

4.11.2.  Informar a necessidade de manutenções dos veículos. 

4.11.3.  Manter os veículos suficientemente abastecidos. 

4.11.4. Preencher os registros dos deslocamentos e atividades desenvolvidas, contando horários de saída e chegada, 

quilometragem percorrida, destino, natureza do serviço, requisitante do serviço e outras informações necessárias, 

conforme modelo a ser fornecido pelo setor responsável. 
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4.11.5. Conduzir o veículos oficiais para locomoção de autoridades e servidores zelando pela segurança durante 

os deslocamentos. 

4.11.6. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, solicitando as devidas manutenções quando necessárias. 

4.11.7. Manter-se atualizado com relação à validade da habilitação e normas de transito. 

4.11.8. Participar de programa de treinamento quando convocado. 

4.11.9. Obedecer as ordens legais dirigidas pelo corpo administrativo do IPER ou por servidores atribuídos de 

funções específicas no desenvolvimento dos trabalhos deste Instituto. 

4.11.10. Tratar com urbanidade as autoridades e servidores, atentando para o cumprimento dos horários de trabalho 

e observando a disciplina. 

4.11.11. Manter o veículo sob sua responsabilidade limpo, em boas condições de uso e quando necessário solicitar 

requisição de lavagem no setor competente. 

4.11.12. Apresentar-se ao posto de trabalho devidamente uniformizado e identificado por meio de crachá de 

identificação da empresa. 

4.11.13. Executar outras atividades concernentes e compatíveis com a natureza da contratação. 

 

4.12. Atribuições relativas ao serviço de porteiro: 

 

4.12.1. Fiscalizar a guarda do patrimônio do IPER, notificando a pessoa competente a respeito da entrada/saída de 

pessoas não autorizadas ou qualquer movimentação suspeita; 

4.12.2. Fiscalizar a saída de bens patrimoniais do IPER, notificando a pessoa competente sobre qualquer tentativa 

de retirada de material pertencente ao Instituto sem a respectiva autorização; 

4.12.3. Colaborar com a segurança pessoal dos colaboradores e visitantes do IPER, notificando a pessoa 

competente ou autoridade policial para atender eventual ocorrência; 

4.12.4. Controlar o fluxo de pessoas, inclusive de autoridades, recepcionando, identificando, orientando e 

encaminhando-as para as localidades desejadas; 

4.12.5. Acompanhar pessoas e materiais aos locais designados; 

4.12.6. Impedir o acesso de vendedores e atividades comerciais junto ao posto, nas suas imediações, ou que 

impliquem ou ofereçam riscos à segurança das instalações, colaboradores e visitantes; 

4.12.7. Realizar rondas periódicas, percorrendo os ambientes do IPER sistematicamente, segundo intervalos e 

itinerários definidos pela fiscalização do contrato; 

4.12.8. Adotar as providências recomendadas pelo IPER em caso de princípio de incêndio, como, por exemplo, 

acionamento da central de alarme, contato com a equipe de vigilância, entre outros; 

4.12.9. Verificar se as portas e janelas foram fechadas após o encerramento do expediente; 

4.12.10. Abrir e fechar os edifícios, acionando/desligando os equipamentos de alarme e/ou vigilância, se houver, 

observados os horários estabelecidos;  

4.12.11. Guardar qualquer objeto particular porventura encontrado em suas rondas; 

4.12.12. Manter-se no posto sem se afastar de seus afazeres principalmente para atender chamadas ou cumprir 

tarefas solicitadas por pessoas não autorizadas; 

4.12.13. Atender e efetuar ligações telefônicas; 

4.12.14. Receber, anotar e transmitir recados; 

4.12.15. Solicitar reparos nos equipamentos de segurança e acesso ao setor competente; 

4.12.16. Proibir qualquer aglomerado de pessoas no posto, comunicando o fato ao supervisor ou ao encarregado 

geral, em caso de desobediência; 

4.12.17. Informar a pessoa competente todo e qualquer tipo de atividade comercial que contrarie as normas do 

IPER; 

4.12.18. Trabalhar em harmonia com a vigilância, no intuito de impedir o acesso de qualquer pessoa que esteja 

vestindo traje incompatível com o ambiente de trabalho. Entretanto, poderá ocorrer a entrada quando ficar 

caracterizada situação de emergência, com potencial risco de vida e reconhecida necessidade de pronto 

atendimento/socorro médico; 

4.12.19. Identificar pessoas estranhas ao quadro de pessoal que estiverem nas dependências da CONTRATANTE, 

seguindo as orientações da unidade responsável pela fiscalização do contrato; 

Conferir e passar para o substituto a relação de objetos sob sua guarda; 
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4.12.20. Manipular, quando for o caso, o sistema de controle de acesso de pessoas, mediante acesso a software 

instalado em computadores localizados nas portarias, realizando as seguintes atividades: 

 a) Cadastramento de visitantes, por meio do registro de dados pessoais e captura de fotos e impressões 

digitais; 

 b) Concessão de cartões de acesso para visitantes; 

 c) Concessão de cartões provisórios para colaboradores nos casos de perdas ou esquecimentos dos cartões 

principais. 

4.12.21. Manter sigilo sobre os dados pessoais, hábitos e rotinas dos colaboradores e visitantes da 

CONTRATANTE; 

4.12.22. Preencher, diariamente, Livro de Ocorrências fazendo constar todas as situações que importem em 

impacto ao serviço, sendo as informações passíveis de registro aquelas a serem definidas pela equipe de 

fiscalização; e 

Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade, compatíveis com as exigências 

para o exercício da função. 

 

4.13. Atribuições relativas ao serviço de recepcionista: 

 

4.13.1. Recepcionar, orientar e encaminhar o público em geral, inclusive autoridades, dentro das instalações da 

Contratante; 

4.13.1.  Identificar pessoas estranhas que ingressarem e circularem nas dependências da CONTRATANTE, 

efetuando os respectivos credenciamentos e registrando os dados correspondentes em sistema informatizado, se 

houver; 

4.13.1.  Atender e efetuar ligações telefônicas; 

4.13.1.  Receber, anotar e transmitir recados; 

4.13.1.  Operar, sempre que necessário e de forma adequada, os equipamentos de radiocomunicação ou sistemas 

disponíveis para a execução dos serviços; 

4.13.1.  Manter-se atento aos visitantes e, havendo algo suspeito, informar o fato a pessoa competente, visando a 

averiguação da situação; 

4.13.1.  Informar a pessoa competente todo e qualquer tipo de atividade comercial que contrarie as normas da 

CONTRATANTE; 

4.13.1.  Trabalhar em harmonia com a vigilância/portaria, no intuito de impedir o acesso de qualquer pessoa que 

esteja vestindo traje incompatível com o ambiente de trabalho. Entretanto, poderá ocorrer a entrada quando ficar 

caracterizada situação de emergência, com potencial risco de vida e reconhecida necessidade de pronto 

atendimento/socorro médico; 

4.13.1.  Conferir e passar para o substituto a relação de objetos sob sua guarda, quando for o caso; 

4.13.1. Receber, tramitar, digitalizar, arquivar e registrar nos sistemas informatizados da CONTRATANTE, os 

documentos físicos que adentrarem nas dependências da CONTRATANTE, conforme orientações da Divisão ou 

Unidade competente; 

4.13.1.  Preencher, diariamente, Livro de Ocorrências fazendo constar todas as situações que importem em impacto 

ao serviço, sendo as informações passiveis de registro aquelas a serem definidas pela equipe de fiscalização; e 

4.13.1.  Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

5. QUALIFICAÇÃO EXIGIDA E AS COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 
 

5.1. Serão exigidas as seguintes qualificações mínimas dos profissionais a serem alocados na prestação dos 

serviços, sendo preferidos aqueles que apresentarem as competências desejáveis apontadas: 
1. COPEIRA 

FORMAÇÃO MODO DE COMPROVAÇÃO 

No mínimo, ensino fundamental incompleto. Não exigível 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS DESEJÁVEIS 
Proatividade; 

Espírito de iniciativa; 

Eficiência; 
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Facilidade no relacionamento interpessoal; 
Apresentar equilíbrio emocional; 

Capacidade de trabalhar em equipe; 

Flexibilidade a mudanças. 

 
2. MOTORISTA 

EXPERIÊNCIA MODO DE COMPROVAÇÃO 

Conhecimentos em direção defensiva e primeiros socorros; 
Curso(s) ou Treinamento(s) realizado(s) pelo profissional, cujo 

conteúdo programático abranja a(s) experiência(s) exigida(s); 

FORMAÇÃO MODO DE COMPROVAÇÃO 

No mínimo, ensino fundamental. Não exigível; 

Habilitação para condução de veículos na categoria “B” ou 

superior; 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS DESEJÁVEIS 
Proatividade; 

Espírito de iniciativa; 

Eficiência; 
Facilidade no relacionamento interpessoal; 

Apresentar equilíbrio emocional; 

Capacidade de trabalhar em equipe; 
Flexibilidade a mudanças. 

 
3. PORTEIRO 

FORMAÇÃO MODO DE COMPROVAÇÃO 

No mínimo, segundo grau completo (ensino médio) 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, expedido por 
instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS DESEJÁVEIS 
Proatividade; 

Espírito de iniciativa; 

Eficiência; 

Facilidade no relacionamento interpessoal; 

Apresentar equilíbrio emocional; 

Capacidade de trabalhar em equipe; 
Flexibilidade a mudanças. 

 
4. RECEPCIONISTA 

EXPERIÊNCIA MODO DE COMPROVAÇÃO 

Conhecimentos em operação de microcomputadores e atendimento 
ao público. 

Curso(s) ou Treinamento(s) realizado(s) pelo profissional, cujo 
conteúdo programático abranja a(s) experiência(s) exigida(s). 

FORMAÇÃO MODO DE COMPROVAÇÃO 

No mínimo, segundo grau completo (ensino médio). 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, expedido por 
instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS DESEJÁVEIS 
Proatividade; 

Espírito de iniciativa; 

Eficiência; 

Facilidade no relacionamento interpessoal; 

Apresentar equilíbrio emocional; 

Capacidade de trabalhar em equipe; 
Flexibilidade a mudanças. 

 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. Os postos de trabalho vinculados a presente contratação são aqueles estabelecidos na Classificação Brasileira 

de Ocupações – CBO, conforme abaixo demonstrado. 
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6.2. Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira, acompanhando o horário de expediente da unidade, 

respeitada a jornada de trabalho legal e observadas as questões relativas a natureza diurna dos serviços. 

 

6.3. A CONTRATANTE poderá solicitar a prestação dos serviços em horário que se caracterize como 

extraordinário, ou seja, superior a carga horaria diária ou em dia divergente ao definido como normal. Neste caso, 

será admitido para aquele(a)(s) funcionário(a)(s) convocado(a)(s) a respectiva compensação de horários. 

 

6.4. O registro de ponto deverá ocorrer por meio eletrônico com a utilização de Registrador Eletrônico de Ponto - 

REP e do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP, conforme disciplinado pela Portaria Nº. 1.510, de 21 

de agosto de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, ou outro normativo que venha a substituí-lo. 

 

6.4.1. Para atender esse item a contratada poderá, a seu único e exclusivo critério, negociar com outras empresas 

que prestem serviço ao IPER visando o compartilhamento de equipamentos de registro de ponto. 

 

6.5. Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, foi considerada como referência 

as Convenções Coletivas de Trabalho Registradas no MTE sob o número RR000016/2017 e RR000013/2017. 

 

6.6. Os salários para as categorias de copeira, porteiro e recepcionista foram extraídos da Convenção Coletiva de 

Trabalho - CCT Registrada no MTE sob o número RR000016/2017 e o salário para a categoria de motorista foi 

extraído da CCT Registrada no MTE sob o número RR000013/2017. 

 

6.7. Para as categorias de copeira, porteiro e recepcionista foram adotados os benefícios vigentes na Convenção 

Coletiva de Trabalho - CCT Registrada no MTE sob o número RR000016/2017 – FEBRAC e na categoria de 

motorista foram adotados os benefícios vigentes na CCT Registrada no MTE sob o número RR000013/2017. 

 

6.8. Os salários de referência seguem abaixo demonstrados: 
Descrição CBO Média salarial / Valor da CCT 

Copeira 5134-25 R$ 1.200,00 

Motorista 7823-05 R$ 1.101,28 

Porteiro 5174-10 R$ 1.200,00 

Recepcionista 4221-05 R$ 1.200,00 

 

6.9. Ao momento da apresentação das propostas de preços, caso haja CCT vigente que abrigue, na abrangência 

territorial do Estado de Roraima, as categorias cujos salários de referência foram obtidas por meio de pesquisa de 

mercado, deverá a licitante adotar a CCT especifica. No caso de não haver outra CCT deverão ser adotados os 

valores indicados pela Administração, usando a CCT RR000016/2017 – FEBRAC e CCT RR000013/2017, para 

efeitos dos demais benefícios, além das eventuais e futuras repactuações de valores. 

 

6.10. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com base em convenção 

coletiva de trabalho ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável a categoria envolvida na contratação, e a qual 

a licitante esteja obrigada, salvo a exceção constante do Item anterior. 

 

6.11. Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens previstos nas 

respectivas planilhas. 

 

6.12. Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Instrumento, deverá indicar em sua 

proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigada. 

 

6.13. Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora. 

 

6.14. Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste escalonado de salários, 

a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam serviços a CONTRATANTE os mesmos 
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índices concedidos na repactuação contratual, independentemente da data de admissão do empregado nos quadros 

da CONTRATADA. 

 

6.15. As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto, a proposta para contratação terá que 

ser consolidada. 

 

6.16. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao piso salarial estabelecido no instrumento coletivo a 

que esteja obrigada, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta. 

 

6.17. O não atendimento a solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 

desclassificação da proposta. 

 

6.18. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

 

6.19. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas 

apontadas pelo pregoeiro. 

 

6.20. O LDI (Lucro e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos e formação de preços 

engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acordão 2.369/2011-TCU-Plenario). 

 

6.21. Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, bem como: 

 

6.22.1. Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e formação de preços de um 

empregado) superior ao estimado pela Administração (vide item 1.1.); 

6.22.2. Propostas com o valor total do material superior ao estimado pela Administração. 

 

6.24. A proposta de preços deverá consignar, necessariamente, com detalhamento por posto, os valores a serem 

retidos pela Administração e depositados na Conta Vinculada, na forma prevista no Item 12.17 “Obrigações da 

Contratada”. 

 

6.25. Não precisam constar na planilha de formação de custos os valores estimados com diárias para os 

deslocamentos dos motoristas, pois os custos estimados servirão apenas para efeito de previsão orçamentária, haja 

vista que só serão reembolsadas as diárias efetivamente realizadas. 

 

7 UNIFORMES 

 

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade 

a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem 

qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:  

 

7.2. O uniforme deverá compreender, no mínimo, as seguintes peças do vestuário: 

 

7.2.1. Para a categoria de Copeira: 

Função: Copeira 

Descrição Unid. 
Quant. 

anual (A) 

Valor unitário  

Média (B) 
Valor anual 

D = (A x B) 

Valor mensal p/ 

empregado E = (D/12) 

Camisa de malha 100% algodão, tipo polo UND 6 34,33 205,98 17,17 

Calça em brim ou jeans UND 4 65,00 260,00 21,67 

Meia soquete casual PAR 4 13,00 52,00 4,33 

Avental, cor azul marinho/preta, em tecido Oxford ou 
tergal, com amarras nas laterais. 

UND 2 35,00 70,00 5,83 

Touca preta em tecido de rede “filó” (uso na copa) UND 4 22,67 90,68 7,56 
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Laço para cabelo tipo prendedor com laço de rede na 
cor preto 

UND 4 18,33 73,32 6,11 

Tênis, solado baixo, com palmilha antibacteriana PAR 2 149,33 298,66 24,89 

Crachá em PVC com foto UND 1 16,00 16,00 1,33 

VALOR MENSAL POR EMPREGADO  88,89 

 

7.2.2. Para a categoria de Motorista: 

Função: Porteiro / Motorista 

Descrição Unid. 
Quant. 

anual (A) 

Valor unitário  

Média (B) 
Valor anual 

D = (A x B) 

Valor mensal p/ 

empregado E = (D/12) 

Camisa social de malha 100% algodão, com bolso na 

frente, com manga curta 
UND 6 73,67 442,02 36,84 

Calça em brim  UND 4 65,00 260,00 21,67 

Meia tipo social PAR 4 16,64 66,56 5,55 

Sapato social PAR 2 89,67 179,34 14,95 

Cinto em couro tipo social UND 2 53,67 107,34 8,95 

Crachá em PVC com foto UND 1 16,00 16,00 1,33 

VALOR MENSAL POR EMPREGADO  89,29 

 

7.2.3. Para a categoria de Porteiro: 

Função: Porteiro / Motorista 

Descrição Unid. 
Quant. 

anual (A) 

Valor unitário  

Média (B) 
Valor anual 

D = (A x B) 

Valor mensal p/ 

empregado E = (D/12) 

Camisa de malha 100% algodão, tipo polo UND 6 34,33 205,98 17,17 

Calça em brim ou jeans UND 4 65,00 260,00 21,67 

Meia soquete casual PAR 4 13,00 52,00 4,33 

Tênis, solado baixo, com palmilha antibacteriana PAR 2 149,33 298,66 24,89 

Crachá em PVC com foto UND 1 16,00 16,00 1,33 

VALOR MENSAL POR EMPREGADO  69,39 

 

7.2.4. Para a categoria de Recepcionista: 

Função: Recepcionista 

Descrição Unid. 
Quant. 

anual (A) 

Valor unitário  

Média (B) 
Valor anual 

D = (A x B) 

Valor mensal p/ 

empregado E = (D/12) 

Camisa social de malha 100% algodão, manga longa UND 6 87,67 526,02 43,84 

Blazer UND 2 132,50 265,00 22,08 

Calça/saia/vestido social UND 4 84,00 336,00 28,00 

Meia tipo social/meia soquete tipo social PAR 4 16,64 66,56 5,55 

Sapato social PAR 2 89,67 179,34 14,95 

Crachá em PVC com foto UND 1 16,00 16,00 1,33 

VALOR MENSAL POR EMPREGADO  115,75 

 

7.2.5. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade. 

7.2.6. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

7.2.7. 01 (um) conjunto completo ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 

(um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de 

apresentação; Por conjunto completo entende-se o quantitativo anual dividido por 2 (dois), exceto os itens que 

prevejam quantidade unitária, que deverão ser fornecidos na primeira etapa. 

7.2.8. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os 

sempre que estiverem apertados; 

7.2.9. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para 

conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
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8. DESLOCAMENTOS DOS MOTORISTAS 

 

8.1. Durante a vigência do contrato os deslocamentos poderão compreender outros municípios com necessário 

pagamento antecipado de diárias aos motoristas, diretamente pela contratada, que tem por finalidade custear as 

despesas com alimentação e hospedagem. 

 

8.1.1. Havendo a necessidade de deslocamento que exija o pagamento de diárias a Contratada será comunicada 

com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, ressalvados os casos de urgência e emergência decorrentes de 

caso fortuito e força maior, justificados e autorizados pela Administração. 

8.1.2. O não pagamento das diárias com antecedência mínima de 24 horas do deslocamento configurará falha 

contratual, sujeitando-se a empresa às sanções administrativas previstas. 

8.1.3. As diárias pagas pela Contratada aos seus funcionários serão reembolsadas pelo Contratante (IPER) por 

ocasião do pagamento da fatura mensal ou mediante solicitação da mesma. 

8.1.4. Quando os deslocamentos tiverem início e término no mesmo dia o funcionário receberá ½ (meia) diária, 

em razão da inexistência do pernoite e em caso dos deslocamentos exigirem mais de um dia deverão ser pagos os 

dias inteiros descontados ½ (meia) diária do último dia. 

8.1.5. O valor da diária corresponderá ao valor mínimo da diária prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 

vigente da categoria. 

8.1.6. Os valores das diárias serão solicitados à Contratada mediante ofícios, onde constará o nome do motorista, 

período do deslocamento, localidade e valor líquido com dedução dos auxílios alimentação e transporte, se 

houverem. 

8.1.7. Nos deslocamentos intermunicipais os motoristas deverão obedecer à carga horária normal de 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, 8 (oito) horas diárias, nos termos do art. 58 da CLT, c/c art. 7º, inciso XIII da CF/88. 

8.1.8. Para reembolso dos valores das diárias pela empresa, esta deverá apresentar ao IPER solicitação de 

pagamento acompanhada de planilha que conste nome dos funcionários, valores repassados, períodos dos 

deslocamentos, localidades, anexando-se correspondentes comprovantes de pagamentos aos funcionários. 

8.1.9. Para efeitos de previsão orçamentária segue abaixo tabela com as seguintes estimativas. Cabe ressaltar que 

os interessados em participar do certame necessariamente não precisam fazer constar em sua Planilha de 

Formação de Custos os valores estimados para diárias, haja vista que só serão reembolsadas as diárias 

efetivamente realizadas, solicitadas conforme a necessidade em razão das demandas que surgirem ao longo da 

execução contratual.  

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM DIÁRIAS ANUAIS 

Quantidade de diárias previstas 
Valor unitário previsto na CCT 

vigente* 
Valor previsto a ser gasto 

30 R$ 205,00 R$ 6.150,00 

*Convenção Coletiva de Trabalho RR000013/2017 

 

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

 

9.1.1. Caberá a equipe de fiscalização de contratos avaliar a execução dos serviços prestados pela contratada; 

9.1.2. A metodologia de avaliação dos serviços terá por base a comparação entre a prestação dos serviços e as 

disposições constantes nos itens 04 e 05 deste Termo de Referência; 

9.1.3. A avaliação dos serviços dar-se-á por postos; 

9.1.4. No caso de ausência de colaborador em quaisquer dos turnos (matutino ou vespertino) ou durante o dia, 

ficará facultado a Contratante glosar os serviços não prestados na proporção em que ocorreram as ausências, 

levando em consideração o valor mensal do posto sobre o número de dias úteis do mês de referência, sem prejuízos 

das sanções administrativas dispostas em tópico próprio deste Instrumento; 

9.1.5. As comunicações entre a contratante e contratada dar-se-ão, em regra, pelo preposto apresentado e também 

por endereços eletrônicos a serem obrigatoriamente informados pelas partes; 



   

 

 

 

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 

 

Página 30 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

9.1.6. Admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se a 

realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato 

convocatório. 

 

10. VALOR DE REFERÊNCIA E PAGAMENTOS 
 

10.1. O valor global estimado da presente contratação é de R$ 349.248,96 (trezentos e quarenta e nove mil, 

duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente à soma do valor anual de todos os 

postos de trabalho, sendo ainda previsto o valor anual de R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) para 

custear 30 (trinta) diárias intermunicipais para os motoristas. 

 

10.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota 

Fiscal/Fatura pela unidade fiscalizadora. 

 

10.3. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato. 

 

10.4. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos 

seguintes termos: 

 

10.5. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda 

a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas previstas; 

 

10.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato. 

 

10.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados acima, o Gestor 

do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 

obedecendo as seguintes diretrizes: 

 

10.8. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização, e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

 

10.9. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e 

 

10.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

 

10.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.12. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, devidamente 

acompanhada das comprovações de regularidade fiscal; 

 

10.13. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas 

para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se 

identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação. 
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10.13.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada 

má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos 

cautelarmente serão depositados junto a Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente 

no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes. 

 

10.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento. 

 

10.15. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições 

de habilitação exigidas no edital. 

 

10.16. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

10.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto a inadimplência da contratada, bem como 

quanto a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos. 

 

10.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

 

10.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

 

10.20. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato 

em execução com a contratada inadimplente. 

 

10.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando couber: 

 

10.21.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de 

prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 

ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

10.22. 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, entre a data 

do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte formula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

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

TX = Percentual 365 da taxa anual = 6% 365 
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 

cabíveis; 

 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção; 

 

11.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada 

necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 

desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

 

11.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital 

e seus anexos; 

 

11.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no que couber. 

 

11.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 

11.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos 

ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como 

nos serviços de recepção, motorista e apoio ao usuário; 

11.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação a função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

11.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

11.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para 

com o FGTS, especialmente: 

 

11.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, 

auxílio-alimentação e auxilio-saúde, quando for devido; 

11.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem 

da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade. 

11.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da 

extinção do contrato. 

 

11.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no 

prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

12.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de 

Referência e em sua proposta; 

 

12.2. Atender prontamente o pagamento das diárias a serem pagas aos motoristas por ocasião de quando escalados 

para realizar viagens. 

 

12.3. Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais 

e serviços, incluindo política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação as associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

 

12.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

 

12.5. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

 

12.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar 

da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

 

12.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

12.8. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 

 

12.9. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

 

12.10. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência, 

sem repassar quaisquer custos a estes; 

 

12.11. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão 

apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços: 

 

12.11.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

12.11.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos 

pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e 

12.11.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

12.11.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato; 

12.11.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule 

a prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de 

prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado 

dispensado, a semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 

 

12.12. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 

a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
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federais e a Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

12.13. Substituir, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 

empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do 

Contrato; 

 

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade a Contratante; 

 

12.14.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as diárias de deslocamento dos 

motoristas, as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

 

12.15. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na 

conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que 

ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em 

caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de 

que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

 

12.16. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas 

e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das 

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas 

obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

12.17. Autorizar o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias e 1/3 (um terço) constitucional de 

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, os quais somente serão liberados 

para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas neste instrumento e no 

Edital. 

 

12.17.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da 

documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os 

valores retidos cautelarmente serão depositados junto a Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados 

exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 

FGTS decorrentes. 

 

12.18. Atender as solicitações da Contratante quanto a substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas a execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

 

12.19. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;  

 

12.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorrência 

neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
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12.21. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto a obtenção das informações de seus 

interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre 

outras, as seguintes medidas: 

 

12.21.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da 

Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias 

foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da 

admissão do empregado; 

12.21.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

12.21.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos 

de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

 

12.22. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na 

execução do contrato, quando necessário pela Administração; 

 

12.23. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

 

12.24. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações 

previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais 

benefícios trabalhistas dos empregados colocados a disposição da Contratante; 

 

12.24.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional 

ao inadimplemento, mediante previa comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

12.24.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no Item anterior, sem a 

regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados 

da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

12.24.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante para 

acompanhar o pagamento das respectivas verbas; 

 

12.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

 

12.26. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

12.26.1. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

12.26.2. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C 

do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

12.27. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão 

de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro 

de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, 

conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006; 

 

12.27.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado a 

Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência 

da situação de vedação. 
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12.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. 

 

12.29. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a 

contratada deverá apresentar o pagamento das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os 

empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato 

de trabalho. 

 

12.30. Até que a Contratada comprove o disposto no item acima, sujeitar-se-á a retenção: 

 

12.30.1. da garantia contratual, conforme art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, prestada com cobertura para os casos 

de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela contratada, que será executada 

para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; 

12.30.2. dos valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até 

que a situação seja regularizada. 

 

12.30.2.1. Na hipótese prevista acima, não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de 

quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 

que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais clausulas e condições do contrato; não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração a continuidade do contrato. 

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo 

aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 

regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a instrução processual 

e o encaminhamento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, 

alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, 

com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

 

15.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao(s) servidor(es) designado(s), de acordo com as 

seguintes disposições: 

 

I – Gestão da execução do contrato: é a coordenação das atividades relacionadas a fiscalização técnica, 

administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto 
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aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, 

extinção do contrato, dentre outros; 

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes 

contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 

compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de 

pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário; 

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços, 

quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos 

casos de inadimplemento; 

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, 

quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas 

de um mesmo órgão ou entidade; e 

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de satisfação 

junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os 

procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos 

aspectos qualitativos do objeto. 

 

15.2.1. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar representantes nesses 

locais para atuarem como fiscais setoriais. 

 

15.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, 

no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas a Gestão do Contrato. 

 

15.4. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em 

consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento 

de alguma vantagem a um determinado empregado. 

 

15.5. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes 

comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por 

servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): 

 

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números 

da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e 

a.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços. 

 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores (SICAF): 

 

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (CND); 

b.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou 

sede do contratado; 

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e 

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos: 
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c.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE; 

c.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como 

tomador CONTRATANTE; 

c.3. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando 

necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

c.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que 

estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da 

prestação dos serviços e de qualquer empregado; e 

c.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou 

pelo contrato. 

 

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último 

mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato: 

 

d.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

d.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes as rescisões contratuais; 

d.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; 

d.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

 

15.5.1. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de 30 (trinta) 

dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente. 

 

15.6. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (OSCIP’s) e 

as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da 

legislação que rege as respectivas organizações. 

 

15.7. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 

15.5 acima deverão ser apresentados. 

 

15.8. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores 

do contrato deverão oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

15.9. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores 

do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho. 

 

15.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela 

CONTRATADA poderá dar ensejo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

 

15.11. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a 

incapacidade de correção. 

 

15.12. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as seguintes diretrizes: 

 

15.12.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

 

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os empregados 

terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função 

exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, 

auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas; 
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b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as 

informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado; 

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo; 

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria (CCT); 

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a CONTRATADA; 

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a 

empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

g.1. Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da 

carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos 

pela execução dos serviços, quando for o caso; 

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, 

devidamente assinadas pela contratada; 

g.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e 

g.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais 

decorrentes do contrato. 

 

15.12.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

 

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura 

e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF; 

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Debito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa 

da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF; 

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.12.3. Fiscalização diária: 

 

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços 

devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas 

aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto. 

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de 

jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA. 

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços 

e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

 

15.12.4. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa a 

concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a 

data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos. 

 

15.12.5. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto a 

necessidade de solicitação da contratada. 

 

15.13. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e 

que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes. 

 

15.14. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados. 
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15.15. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela CONTRATANTE 

quaisquer dos seguintes documentos: 

 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador 

a CONTRATANTE; 

c) cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e 

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que 

estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês 

da prestação dos serviços e de qualquer empregado. 

 

15.16. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para aferição da qualidade da 

prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

 

15.17. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correção das faltas, 

falhas e irregularidades constatadas. 

 

15.18. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 

15.19. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

 

15.20. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

15.21. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação a 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além 

dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

 

15.22. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

 

15.23. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar a autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.24. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com 

o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo 

de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 
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15.25. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 

67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.26. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 

incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

15.27. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato a CONTRATADA e reterá o 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

 

15.27.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a 

CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 

tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

 

15.28. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela CONTRATANTE para 

acompanhar o pagamento das verbas mencionadas. 

 

15.29. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por 

quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada. 

 

15.30. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do 

pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes a mão de 

obra alocada em sua execução, inclusive quanto as verbas rescisórias. 

 

15.31. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 

16.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

16.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de 

fiscalização. 

 

16.3. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 

com os indicadores previstos no ato convocatório. 

 

16.4. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios 

concernentes aos salários e as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior. 

 

16.5. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na 

execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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16.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter registro, 

análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 

16.7. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do 

contrato. 

 

16.8. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e 

administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

 

16.9. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal 

ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com Base no Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), ou instrumento substituto. 

 

17. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

17.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 

instrumento, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração 

contratante. 

 

17.1.1. A garantia será fixada em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao 

equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar 

da execução dos serviços contratados. 

17.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 

(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

17.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante 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. 

 

17.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

 

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

 

17.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

17.3.2. prejuízos diretos causados a Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

17.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração a contratada; e 

17.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, bem como aquelas 

relativas ao FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

 

17.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica no banco indicado 

pela Administração, com correção monetária. 

 

17.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada a 

nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

 

17.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 
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17.7. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 

17.8. 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, 

observada a legislação que rege a matéria. 

 

17.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, 

ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 

interrupção dos respectivos contratos de trabalho. 

 

17.10. Será considerada extinta a garantia: 

 

17.11. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas 

em dinheiro a Título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 

17.12. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique 

a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

 

18. REPACTUAÇÃO 
 

18.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor 

consignado neste instrumento será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação 

dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da 

CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução 

Normativa SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

 

18.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da 

anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir 

a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes 

da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

 

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

 

18.4. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos 

financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, 

relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 

 

18.5. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente 

vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou 

realizado por determinação legal ou normativa; 

 

18.6. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação 

das propostas constante do Edital. 

 

18.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação 

correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que 

iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 
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18.8. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria 

profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja 

prorrogação. 

 

18.9. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá 

a preclusão do direito à repactuação. 

 

18.10. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada 

após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

 

18.10.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão 

de obra; 

 

18.10.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou 

normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente 

vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

 

18.10.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos 

à variação de preços do mercado; 

 

18.11. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou 

convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA 

proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o 

direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 

 

18.12. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a 

repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas 

das categorias envolvidas na contratação. 

 

18.13. 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 coletivo ou convenção 

coletiva. 

 

18.14. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não 

tratem de matéria trabalhista. 

 

18.15. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da 

variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da 

apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 

 

18.16. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de 

Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, 

considerando-se: 

 

18.16.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

 

18.16.2. as particularidades do contrato em vigência; 

 

18.16.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados; 

 

18.16.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes; 
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18.16.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos 

dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

 

18.16.6. a CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

CONTRATADA. 

 

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

seguinte: 

 

18.17.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

 

18.17.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão das próximas repactuações futuras; ou 

 

18.17.3. 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, dissídio ou convenção coletiva, 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. 

 

18.18. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas 

em relação à diferença porventura existente. 

 

18.19. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir 

da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

 

18.20. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou 

apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 

 

18.21. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

18.22. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se 

mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação. 

 

19. CONTA DEPÓSITO VINCULADA 

 

19.1. As regras acerca da Conta-Deposito Vinculada são as estabelecidas no presente instrumento. 

 

19.2. 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 

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

19.2.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da 

documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os 

valores retidos cautelarmente serão depositados junto a Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados 

exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e 

FGTS decorrentes. 

 

19.3. 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, 
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bloqueada para movimentação, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos 

trabalhadores. 

 

19.3.1. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir 

discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade 

promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações: 

 

19.3.1.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

19.3.1.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

19.3.1.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

19.3.1.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

 

19.3.2. 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 instituição financeira. 

Eventual alteração da forma de correção implicara a revisão do Termo de Cooperação Técnica. 

19.3.3. Os valores referentes as provisões mencionadas neste instrumento que sejam retidos por meio da conta-

depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os serviços. 

19.3.4. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos 

atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 

19.3.5. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar 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. 

19.3.6. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência 

das obrigações trabalhistas e seus respectivos 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 a Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 

19.3.6.1. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos 

encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

19.3.6.2. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 

contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações 

trabalhistas. 

19.3.6.3. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva Titular no 

momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços 

contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários 

relativos ao serviço contratado. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 

que: 

 

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5. Cometer fraude fiscal; 

20.1.6. Não mantiver a proposta. 

 

20.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção 

pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a Administração, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 

2002, aquele que: 
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20.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e a Previdência Social exigíveis até o 

momento da apresentação da fatura; 

20.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado. 

 

20.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a CONTRATADA 

as seguintes sanções: 

 

20.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

20.3.2. Multa de: 

 

20.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso 

de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

20.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida; 

20.3.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia 

(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior 

a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

20.3.2.5. Para as demais infrações serão consideradas as multas tipificadas na forma e nas tabelas previstas ainda 

neste tópico; 

20.3.2.6. As penalidades de multas decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

 

20.3.3. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado, com o consequente 

descredenciamento pelo prazo de até cinco anos. 

20.3.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas a 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

20.4. A falha na execução do contrato também estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se em, 

pelo menos, uma das situações previstas nas tabelas abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme este 

item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

 

20.4.1. A graduação de infrações e seus respectivos pontos encontram-se especificados na tabela abaixo: 
GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 8 

 

20.4.2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 
GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$) 

1 0,10 % da parcela mensal contratada 

2 0,15 % da parcela mensal contratada 

3 0,20 % da parcela mensal contratada 

4 0,40 % da parcela mensal contratada 

5 0,50 % da parcela mensal contratada 

6 2,50 % da parcela mensal contratada 
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20.4.3. As condutas consideradas como falha de execução serão: 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, 

mal apresentado e/ou sem crachá. 
1 

Por empregado e por 

ocorrência 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. 1 
Por empregado e por 

ocorrência 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter permanente, ou 

deixar de providenciar recomposição complementar. 
2 Por ocorrência 

4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por outro de 
qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratados. 
6 

Por dia e por tarefa 

designada 

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência 

7 Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorrência 

8 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 

justificado. 
5 Por ocorrência 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da contratante quaisquer equipamentos ou materiais de consumo 

previstos em contrato, sem autorização prévia. 
1 

Por item e por 

ocorrência 

11 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência 
prévia do CONTRATANTE. 

4 Por empregado e por dia 

 

20.4.4. Também serão consideradas como falha na execução a contratada que deixar de: 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

12 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. 1 
Por empregado e por 

dia 

13 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições. 
1 

Por ocorrência e por 

dia 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 
Por ocorrência e por 

dia 

15 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. 1 Por ocorrência 

16 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários. 1 Por ocorrência 

17 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência 

19 
Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e 
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a 

execução do contrato nas datas avençadas. 

6 Por mês 

20 Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS. 6 Por mês 

21 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. 1 
Por empregado e por 

dia 

22 Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação dos serviços. 1 
Por ocorrência e por 

dia 

23 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e outros 
documentos necessários a comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

24 
Creditar os salários nas contas bancarias dos empregados, em agências localizadas na 

cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração. 
1 

Por ocorrência e por 

dia 

25 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta documentação exigida em clausula 
especifica do contrato - DOCUMENTACAO FISCAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIARIA. 

1 
Por ocorrência e por 

dia 

26 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as 

inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida por força 

do contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

27 Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato, para uso diário. 2 Por item e por dia 

28 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

29 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 
3 

Por item e por 

ocorrência 

30 
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da contratante. 

2 Por dia 

31 
Providenciar a manutenção para solução de problema que acarrete suspensão de 

disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial. 
4 Por ocorrência 



   

 

 

 

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 

 

Página 49 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

32 
Cumprir o programa periódico de manutenção preventiva determinada em contrato ou 
avençada com a fiscalização durante a execução contratual. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

33 Cumprir com obrigação contratual não tipificada anteriormente. 1 
Por item/empregado e 

por ocorrência 

 

20.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA. 

 

20.6. Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual. 

 

20.7. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

 

20.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

20.9. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser 

complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 

 

20.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

20.12. 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 a Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

21. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

21.1. Os níveis de serviço apresentados no quadro abaixo tem como função definir os indicadores de 

acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação. 

 

21.2. Está composto por uma tabela de pontuação a ser computada em face das ocorrências apontadas, seguida da 

tabela de pontuação acumulada com o indicativo do valor percentual a ser glosado e debitado do faturamento 

mensal total dos serviços prestados pela CONTRATADA em função do não cumprimento de acordo de níveis de 

serviço, sem prejuízo das demais penalidades constantes do Contrato. 

 

21.3. É requisito básico que a CONTRATADA cumpra e respeite as obrigações trabalhistas conforme lei vigente, 

bem como siga corretamente o plano de trabalho elaborado pelas partes do contrato. 

 

21.4. Todas as ocorrências serão registradas pelo FISCAL DO CONTRATO, que notificará a CONTRATADA, 

atribuindo pontos, de acordo com o quadro seguinte: 

 

ITEM OCORRÊNCIA 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

1 
Deixar de dar ciência no Livro de Ocorrências da equipe de fiscalização ou de 

comunicar ocorrência relevante de que tenha tomado conhecimento. 
Por ocorrência 0,1 

2 

Deixar de cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as atividades do Plano de 

Manutenção Periódica, ou apresentar em atraso o relatório mensal, quando for o 

caso. 

Por ocorrência 0,5 
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3 
Deixar de se apresentar para as viagens intermunicipais quando solicitado, para o 
serviço de motorista. 

Por ocorrência 0,5 

4 
Deixar, o preposto, de comparecer, injustificadamente, as reuniões solicitadas pela 

equipe de fiscalização contratual. 
Por ocorrência 0,2 

5 
Deixar de fazer a abertura ou fechamento das unidades do IPER nos horários 
estabelecidos pela Administração. 

Por ocorrência 0,5 

6 Destruir ou danificar documentos por culpa de seus empregados. Por ocorrência 0,5 

7 

Deixar de fornecer, ou fazê-lo em atraso, os materiais, incluindo o seu preparo, nos 

prazos a serem estabelecidos pela equipe de fiscalização, salvo por situação 
justificada e aceita pela equipe de fiscalização. 

Por ocorrência 0,2 

8 
Deixar de prestar esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, no prazo de 

24 horas. 
Por ocorrência 0,2 

9 
Deixar de cientificar os empregados envolvidos na prestação de serviços, inclusive 
os substitutos e temporários, quanto as normas de conduta e atribuições 

estabelecidas neste instrumento. 

Por ocorrência e por 

empregado 
0,1 

10 
Substituir os empregados faltosos ou licenciados após o prazo limite estabelecido 

neste instrumento, e até o fim do período matutino de expediente. 

Por dia e por 

empregado 
0,1 

11 Deixar de substituir os empregados faltosos ou licenciados. 
Por dia e por 

empregado 
0,2 

12 
Deixar de garantir o efetivo cumprimento da jornada de trabalho dos empregados 

vinculados a execução contratual. 

Por mês e por 

empregado 
0,2 

 

21.5. Tabela de pontuação acumulada/Glosa: 
PONTUAÇÃO 

ACUMULADA 
VALOR A SER GLOSADO 

De 0,1 a 1,0 ponto Não há glosa. 

De 1,1 a 2,0 pontos Glosa correspondente a 1% do valor faturado do mês de apuração da pontuação. 

De 2,1 a 3,0 pontos Glosa correspondente a 2% do valor faturado do mês de apuração da pontuação. 

De 3,1 a 4,0 pontos Glosa correspondente a 3% do valor faturado do mês de apuração da pontuação. 

De 4,1 a 5,0 pontos Glosa correspondente a 4% do valor faturado do mês de apuração da pontuação. 

De 5,1 a 6,0 pontos Glosa correspondente a 5% do valor faturado do mês de apuração da pontuação. 

Acima de 6,00 pontos 
Glosa correspondente a 5% do valor faturado do mês de apuração da pontuação, acrescido de 1% 

para cada ponto extra. 

 

21.6. A apuração das ocorrências e da pontuação acumulada se dará mensalmente, relativamente ao mês 

imediatamente anterior. 

 

21.7. A cada glosa a pontuação acumulada será zerada, salvo para os fins de que trata o item 21.11, de forma a não 

haver duplicidade. 

 

21.8. O resultado da apuração da pontuação e respectivo percentual da glosa serão comunicados pelo FISCAL DO 

CONTRATO, por meio de notificação formal, a CONTRATADA, que terá 05 (cinco) dias uteis, a partir do 

recebimento da comunicação, para contestar. 

 

21.9. O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

 

21.10. Caso não seja aceita a justificativa, o FISCAL DO CONTRATO realizará a glosa correspondente nas faturas 

vincendas. Em caso de glosa nos termos indicados, cabe a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, promover a 

adequação da nota fiscal ao valor efetivo a ser cobrado (valor mensal abatido do valor glosado), sob pena de ter as 

retenções de impostos incidentes sobre o valor faturado. 

 

21.11. Caso não haja faturas com vencimento futuro para a efetivação da glosa, os valores respectivos poderão ser 

descontados de valores pendentes de pagamento pela CONTRATANTE. 
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21.12. Em caso de a CONTRATADA somar, cumulativamente, desde o início da prestação dos serviços, 25 (vinte 

e cinco) pontos fica facultado a CONTRATANTE a rescisão unilateral sem ônus financeiro do contrato, 

garantidos, em favor da contratada, os valores correspondentes a efetiva prestação de serviços. 

 

21.13. A pontuação de que trata o item anterior será zerado a cada prorrogação de vigência contratual, caso ocorra. 

 

21.14. A fim de não haver descontinuidade na prestação dos serviços, no caso acima, a CONTRATANTE poderá 

aguardar a efetivação de nova contratação para rescindir unilateralmente o contrato. 

 

22. BOAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

22.1. A contratada deve adotar boas práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às 

normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 

 

22.2. São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção 

de colaboradores no quadro da empresa. 

 

22.3. É dever da contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle 

de risco aos trabalhadores, bem como sobre as práticas socioambientais para economia de energia, água e redução 

de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço. 

 

22.4. É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando 

os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente. 

 

22.5. A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 

observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos 

trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

 

22.6. Só será admitido o uso de veículos eficientes, que respeitem os critérios previstos no Programa de controle 

da Poluição por Veículos automotores (PRoconVe)/Programa de Controle da Poluição do ar por motociclos e 

Veículos Similares (PRomoT) e movidos a biocombustível. 

 

22.7. A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das normas internas e de 

Segurança e medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando 

pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança. 

 

22.8. Só será admitida a utilização de equipamentos e materiais de intercomunicação (como rádios, lanternas e 

lâmpadas) de menor impacto ambiental. 

 

22.9. A contratada deverá observar a Resolução Conama nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para 

serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais 

pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio. 

 

22.10. A contratada deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas e materiais no 

ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar analises gerenciais, evitando o uso de papel, 

sempre que possível. 

 

22.11. É obrigação da contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos 

que foram utilizados na prestação de serviços. 

 

22.12. A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos relativos às metas definidas no 

Termo de Referência ou contrato, sob pena de glosa da respectiva fatura quando do não cumprimento. 
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23. ANEXOS 
 

23.1. ANEXO A - Normas Gerais de Conduta e de Execução dos Serviços. 

 

 

Boa Vista/RR, 30 de novembro de 2018. 
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Gerente de Administração e Logítisca 

Portaria nº 026/2016 

                                                               

 

 

Solicitado por: 

 

 

JAIRO PEREIRA DA SILVA 

Chefe de Divisão de Serviços Gerais em Exercício 

Portaria nº 713/2018 

 

 

 

Aprovado por: 

 

 
ANA CÂNDIDA LEITE LIMA 

Diretora de Administração e Finanças 

Decreto nº 1415-P, de 26.11.2018 
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ANEXO A - NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir 
relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta 
nas especificações deste Termo de Referência: 

 

a. Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando 
substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor; 

b. Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), 
barbeado e com unhas aparadas; 

c. Manter cabelos cortados e/ou presos; 

d. Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE; 

e. Comunicar a autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

f. Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público; 

g. Cumprir as normas internas do órgão; 

h. Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente 
autorizado; 

i. Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo 
a higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, 
quando necessário; 

j. Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas 
informatizados disponíveis para a execução dos serviços; 

k. Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar 
falhas em máquinas e equipamentos; 

l. Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos equipamentos 
colocados a sua disposição; 

m. Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho; 

n. Receber/passar o serviço, ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações 
encontradas, bem como as ordens e orientações recebidas; 

o. Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço; 

p. Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 

q. Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, 
repassando-lhe o problema; 

r. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos 
emergenciais; 

s. Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada 
importante; 
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t. Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou 
superior hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

u. Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da 
CONTRATANTE, providenciando para que sejam encaminhados à Divisão de Serviços Gerais ou 
ao seu superior; 

v. Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço 
desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e 
interrupções desnecessárias no atendimento; 

w. Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da 
CONTRATANTE; 

x. Tratar a todos com urbanidade; 

y. Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou 
atinentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de FISCALIZAÇÃO; 

z. Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, 
evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras 
pessoas. 

  



   

 

 

 

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 

 

Página 55 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

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 01 do sistema eletrônico “Licitacoes-e”, deverá ser inserido: 
1 - VALOR TOTAL DO LOTE 01: 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. 
 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 

 

CBO 
Nº DE 

POSTOS 
UNIDADE 

QTDE. 

(A) 

VALOR 

UNIT. 

MENSAL (B) 

VALOR MÁX. 

ANUAL 

(C=AXB) 

1 

1 Copeira 5134-25 1 mês 12   

2 Copeira 5134-25 1 mês 12   

3 Motorista 7823-05 1 mês 12   

4 Motorista 7823-05 1 mês 12   

5 Motorista 7823-05 1 mês 12   

6 Porteiro 5174-10 1 mês 12   

7 Porteiro 5174-10 1 mês 12   

8 Recepcionista 4221-05 1 mês 12   

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$  R$  

 

 
O valor total do lote 01, proposto pela empresa, após negociação, não poderá ser superior ao valor 
total máximo, nem os preços unitários propostos, superiores aos preços unitários fixados Anexo I do 
Edital. 
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ANEXO III – DO EDITAL 
 

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

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2018 

PROCESSO N.º 0684PA/2018 

 

 

 

 
 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 

 

CBO 
Nº DE 

POSTOS 
UNIDADE 

QTDE. 

(A) 

VALOR 

UNIT. 

MENSAL (B) 

VALOR MÁX. 

ANUAL 

(C=AXB) 

1 

1 Copeira 5134-25 1 mês 12   

2 Copeira 5134-25 1 mês 12   

3 Motorista 7823-05 1 mês 12   

4 Motorista 7823-05 1 mês 12   

5 Motorista 7823-05 1 mês 12   

6 Porteiro 5174-10 1 mês 12   

7 Porteiro 5174-10 1 mês 12   

8 Recepcionista 4221-05 1 mês 12   

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO R$  R$  

 
 

A empresa vencedora devera encaminhar sua planilha de acordo com o lance ofertado. 
 
A proposta deverá estar acompanhada das Planilhas de Composição de Custos e Formação 
de Precos (ANEXO IX), sendo uma para cada categoria profissional, alem das Memórias de 
Cálculo das Planilha de Custos e Formação de Preços (ANEXO X). 
 
 
Valor numérico e por extenso: Valor Total da Proposta R$: 
__________________________________________________________________________________ 
Validade da Proposta: ________________ dias (MÍNIMO DE 60 DIAS CORRIDOS) 
Prazo de Pagamento: Em 15 (quize) dias, após a entrada da Nota Fiscal no IPER/RR. 
Empresa:__________________________________________________________________________ 
Endereço:_________________________________________________Bairro:___________________ 
CEP:_________________Fone/Fax:__________________/__________________________________ 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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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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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. 
 
 

Boa Vista-RR, ______ de ____________________ de 2018. 
 
 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO V – DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2018 

PROCESSO N.º 0684PA/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 0684PA/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..... (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 
 
 
 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VII – DO EDITAL 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NO REGIME DIFERENCIADO DA LC 123/06 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2018 

PROCESSO N.º 0684PA/2018 

 
 
.............................. (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n.º .............................., com sede 
.............................. (endereço completo), representada neste ato por .............................. (qualificação 
completa), interessada(o) em par�cipar do Pregão Presencial n.º _____/2018 instaurado pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Roraima, declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que se enquadra na 
modalidade de microempresa/empresa de pequeno porte, conforme define o Art. 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006, não incidindo em qualquer das hipóteses estabelecidas no §4º do 
mesmo ar�go. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

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

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 

CARGO 
 

CPF 
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ANEXO VIII – DO EDITAL 

 

MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO 
 

                   TERMO DE CONTRATO Nº ____ /2018 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENRE SI CELEBRAM O IPER E A 
EMPRESA ________________________. 

 

 

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, localizado na Rua Dr. Araújo Filho, n.º 823, 

bairro Centro, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.491.063/0001-86, neste ato, representado 

pelo Diretor-Presidente, Senhor(a) _______________________________, conforme delegação de 

competência atribuída a(o) (Decreto/Portaria) nº ______, de __ de _______ de ____, publicada no 

D.O.E. de __ de ______ de ____, inscrito(a) no CPF nº ___________, daqui por diante denominado 

CONTRATANTE, e, de outro lado, o(a) __________________________inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

____________, sediado(a) na ___________________ em _____________ doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _______, expedida pelo(a) _________, e CPF nº ____________, tendo em 

vista o que consta no Processo nº ____/____ e em observância às disposições da Lei n.º 8.666 de 21 

de junho de 1.993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e das normas de direito comum no que forem 

aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 

___/____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de apoio operacional que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Objeto da contratação: 
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GRUPO ITEM DESCRIÇÃO 
Nº DE 
POSTOS 

UNIDADE 
QTDE. 
(A) 

VALOR 
UNIT. 
MENSAL (B) 

VALOR MÁX. 
ANUAL 
(C=AXB) 

1 

1 Copeira 1 mês 12   

2 Copeira 1 mês 12   

3 Motorista 1 mês 12   

4 Motorista 1 mês 12   

5 Motorista 1 mês 12   

6 Porteiro 1 mês 12   

7 Porteiro 1 mês 12   

8 Recepcionista 1 mês 12   

  

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 
requisitos: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 
c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
d) A contratada manifeste interesse na prorrogação. 

 
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO  

3.1. O valor mensal da contratação será de R$ ____,__ (___________________), perfazendo o 
valor total de R$ ____,__ (____________). 
 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do IPER, para o exercício corrente, na classificação abaixo: 

a) Unidade: 15301 
b) Fonte: 180 
c) Dotação orçamentária: 09.122.010.4309.3.3.90.39.16 
d) Elemento de despesa: 3.3.90.39.16 

 
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da 

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referente encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - REPACTUAÇÃO 

6.1. As condições para as repactuações contratuais encontram-se definidas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. O valor da garantia da CONTRATADA e demais condições a ela referente encontram-se definidos 

no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 
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CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa. 

 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  VEDAÇÕES  

12.1. É vedado à CONTRATADA: 
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a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no Contrato, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

15.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Boa Vista - Roraima para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 

15.2. Por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado 
pelas partes, em 02 (duas) vias, de igual teor, para um só efeito, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 
 

Boa Vista/RR, ___ de ___________ de 20__. 

 
 
 

__________________________ 
 

_______________________________ 

Contratante 
 

Contratada 

 
 

 
TESTEMUNHAS 

NOME 
 
 

RG 
 
 

CPF  

ASSINATURA 
 
 

NOME 
 
 

RG 
 
 

CPF  

ASSINATURA 
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ANEXO IX – DO EDITAL 

 
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

Processo nº         

Licitação nº         

Discriminação dos Serviços 

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

B Município/UF  

C Ano do Acordo, FEBRAC, registro MTE nº RR000016/2017  

D Nº de meses de execução contratual  

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

   

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)  

3 Salário Nominativo da Categoria Profissional  

4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

5 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % 
VALOR 

(R$) 

A Salário Base    

B Adicional Periculosidade     

C Adicional Insalubridade    

D Adicional Noturno    

E Adicional de Hora Noturna Reduzida    

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado    

G Outros (especificar)    

TOTAL DO MÓDULO 1  

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

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

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % 
VALOR 

(R$) 

A 13º (Décimo-terceiro) salário  8,333%  

B Férias e Adicional de Férias 11,111%  

TOTAL SUBMÓDULO 2.1 19,444%  

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 2 

MÓDULO 1  

MÓDULO 2.1  

TOTAL  

  
Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR 
TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS) E OUTRAS 
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2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições % 
VALOR 

(R$) 

A INSS  20,000%  

B Salário Educação  2,500%  

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) - RAT x FAP 3,000%  

D SESI / SESC 1,500%  

E SENAI - SENAC  1,000%  

F SEBRAE  0,600%  

G INCRA  0,200%  

H FGTS  8,000%  

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 36,800%  

2.3 Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários % 
VALOR 

(R$) 

A Transporte  -  

B Auxílio-Refeição/Alimentação   -  

C Assistência Médica e Familiar  -  

D Seguro de Vida -  

E Outros (especificar) -  

TOTAL SUBMÓDULO 2.3  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
VALOR 

(R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias  

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições  

2.3 Benefícios Mensais e Diários  

TOTAL DO MÓDULO 2  

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % 
VALOR 

(R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 2,138%  

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,171%  

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,026%  

D Aviso Prévio Trabalhado  1,446%  

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,532%  

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.  2,974%  

TOTAL DO MÓDULO 3 8,286%  

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + 
MÓDULO 3 

MÓDULO 1  

MÓDULO 2  

MÓDULO 3  

TOTAL  

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

4.1 Submódulo 4.1 - Ausências Legais % 
VALOR 

(R$) 

A Férias               0,926%  

B Ausências Legais                   1,357%  

C Licença Paternidade 0,025%  

D Ausência por Acidente de Trabalho   0,684%  
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E Afastamento Maternidade 0,293%  

F Outros (especificar) 0,000%  

TOTAL SUBMÓDULO 4.1 3,280%  

4.2 Submódulo 4.2 - Intrajornada % 
VALOR 

(R$) 

A Intervalo para Repouso ou Alimentação 0,000%  

TOTAL SUBMÓDULO 4.2 0,000%  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente 
VALOR 

(R$) 

4.1 Ausências Legais  

4.2 Intrajornada  

TOTAL DO MÓDULO 4  

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 INSUMOS DIVERSOS   
VALOR 

(R$) 

A Uniformes  -  

B Materiais -  

C Equipamentos -  

D Outros (especificar) -  

TOTAL DO MÓDULO 5 -  

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 = MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + 
MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5 

MÓDULO 1  

MÓDULO 2  

MÓDULO 3  

MÓDULO 4  

MÓDULO 5  

TOTAL  

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % 
VALOR 

(R$) 

A Custos Indiretos (máx. 5%) 3,000%  

B Lucro (MT + M6.A) (máx. 10%) 6,790%  

FATURAMENTO (M1+M2+M3+M4+M5+M6A+M6B) CÁLCULO POR DENTRO  

C TRIBUTOS 14,25 0,858  

C.1 Tributos Federais    

C.1-A PIS (0,65 a 1,65) 1,650%  

C.1-B COFINS (3,0 a 7,6) 7,600%  

C.2 Tributos Estaduais (especificar)    

C.3 
Tributos 
Municipais            

C.3-A ISS  (5,0) 5,000%  

  SOMA DOS TRIBUTOS 14,250%  

TOTAL DO MÓDULO 6 -  

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 
VALOR 

(R$) 

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  
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B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS  

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO  

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS  

  Subtotal (A + B + C + D + E)  

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO  
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ANEXO X – DO EDITAL 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PLANILHAS 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.  

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. 

Para o posto de Motorista será utilizada a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em 

Transportes Coletivos Urbanos e Rodoviários Motoristas e Auxiliares em Transportes de Cargas - 

SINTRUR, CNPJ nº 22.899.736/0001-86, MTE RR000013/2017, com abrangência no Estado de Roraima. 

A vigência da presente convenção é de 01/05/2017 a 30/04/2018 e a data-base da categoria ocorre em 

1º de maio. 

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. 
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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). 

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 
ou CCT 
2017/2018* 
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B Auxílio alimentação 
(15-0,25)*21 = 309,75 ou 21 x 

39,00 = 819,00*  
CCT 2017/2017 ou 
CCT 2017/2018* 

C Assistência médica familiar   

D Auxílio creche   

E 
Seguro de vida, invalidez e 
funeral 

  

F Cesta de produtos alimentícios R$ 220,00 (sócios do SINTRUR) CCT 2017/2018* 

*CCT para o posto de motorista 
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). 
No posto de motorista a Cláusula Décima Terceira da CCT 2017/2018 estabelece: 
Auxílio Transporte = salário base 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. 
OBS 2: Na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018, referente ao posto de motorista, não existirá 
distância mínima para que seja obrigatório o fornecimento do Vale-Transporte. 
Tíquete refeição: Foi elaborado conforme Cláusula Décima Segunda da Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/2017. No caso do posto de motorista foi elaborado conforme Cláusula Décima Primeira da CCT 
2017/2018. 
Valor do Ticket Refeição = (Valor do Ticket Refeição x nº de vales por dia x nº de dias de trabalho no 
mês) – (Desconto de R$ 0,25 por dia trabalhado). 
Posto de motorista: valor do Vale Alimentação = R$ 39,00 x nº de dias trabalhados. Para empresas que 
prestam serviços terceirizados para órgão público e utilizam desta referida convenção em processo 
licitatório embasado na obrigação nos termos dos Editais específicos, e os trabalhadores destas 
empresas fazem parte da Categoria preponderante do SINTRUR. 
Cesta de produtos alimentícios: Benefício para  

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 
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”) 
REFERÊNCIAS: 
BRASIL. Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - DIEESE. O processo de 
terceirização e seus efeitos sobre os trabalhadores no Brasil. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2007/terceirizacao.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2018. 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2018 e 
seus anexos. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
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fundacional. Disponível em: 
<https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-
instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017>. Acesso em: 24 mai. 2018. 
Ministério do Planejamento, Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviços de 
Limpeza e Conservação, Roraima, 2017. Disponível em: < 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/C
ADERNOS2017/CT---RORAIMA---LIMPEZA---2017.pdf >. Acesso em: 24 mai. 2018. 
MEIRELES, Lívia Maria Silva. Terceirização. Disponível 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/23148-23150-1-PB.pdf>. Acesso em: 24 
mai. 2018. 
GOUVEA, Walter Salomão, apostila curso Nova Planilha de custos e formação de preços, de acordo com 
a nova IN 05/2017 MPOG, realizada pela CONSULTRE. 
COSTA, Genivaldo dos Santos. Estudo sobre a composição da Planilha de Custo e Formação de Preços: 
Uma análise da composição da Planilha de Custo - Anexo III da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 
de 2008 e alterações posteriores. Disponível em: <http://licitacoes.ufsc.br/files/2014/10/Planilha-de-
Forma%C3%A7%C3%A3o-de-Custos-e-Pre%C3%A7os-Servi%C3%A7os-Terceirizados.pdf>. Acesso em: 
24 mai. 2018 
Decreto 2.271/97 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 
Acórdão TCU nº 1904/2007-Plenário 
Acórdão TCU nº 1753/2008 Plenário 
Acórdão TCU nº 3006/2010 Plenário 
Acórdão TCU nº 1214/2013 Plenário 
Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços 
Planilha de Custos e Formação de Preços do AGU 
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. 
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ANEXO XI – DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no 
CNPJ (MF) no____________________, inscricao estadual 
no________________________, estabelecida em __________________________, possui os 
seguintes contratos firmados com a iniciaHva privada e a 
administracao publica: 
 
 
 

Ordem Nome do 
Órgão/empresa 

Vigência Valor do contrato* 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Valor total dos contratos vigentes 
 

 

 
 

Local ,           de              de 20XX. 
 
 

(assinatura do representante legal do licitante) 
 
 
 

Observacao: 
Alem dos nomes dos orgaos/empresas, o licitante devera informar tambem o endereco completo dos 
orgaos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
 
*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 
 
 



   

 

 

 

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 

 

Página 81 de 83 
 

 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 009/2018 

ANEXO XII – DO EDITAL 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO (CONFORME 
ESTABELECIDO NA ALÍNEA “D” DO ITEM 

1.2 DO ANEXO VII-B DA IN SEGES/MPDG N. 5/2017) 
 

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX 
 
 

____________________________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ no 
_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________ 
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG no _______________ e do CPF no 
_______________, AUTORIZA o Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, para os fins do 
Anexo VII-B da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregao, na 
modalidade eletronica, no. XX/2017, a adotar: 
 
 
 
a) provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13o (decimo terceiro) salario e verbas 
rescisórias aos trabalhadores da contratada, que serão depositados pela Administração em Conta-
Deposito Vinculada ― bloqueada para movimentação, conforme Anexos XII e XII-A da IN SEGES/MPDG 
n. 5/2017; 
b) previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser 
feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região 
metropolitana em que ocorre a prestação dos servicos; 
c) a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a Administração 
contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista no subitem 3.1 do Anexo VII-F da 
IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 
d) a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a Administração 
contratante a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicoes previdenciarias e do FGTS, 
quando estes nao forem adimplidos; 
e) disposição prevendo que a contratada devera viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 
início da prestação dos servicos, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Economica Federal 
para todos os empregados; 
f) disposição prevendo que a contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 
início da prestação dos servicos, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, 
ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuiçoes previdenciárias 

foram recolhidas; 
g) disposição prevendo que a contratada devera oferecer todos os meios necessários aos seus 
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 
 
OBSERVACAO: Para operacionalização da retenção de provisões de encargos trabalhistas, 
previdenciários e outros a serem pagos, bem como para a execução de todas as medidas dispostas em 
Edital e anexos que envolvam as obrigacoes constantes na IN SEGES/MPDG n. 5/2017, será adotado 
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TERMO DE COOPERACAO TECNICA entre instituição financeira e contratante, conforme modelo 
disposto em ANEXO XII-A e demais subanexos contidos na mesma instrução normativa. 
 

Local ,           de              de 20XX. 
 
 

(assinatura do representante legal do licitante) 
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ANEXO XIII – DO EDITAL 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

Nome Completo  

CPF:  

RG:  

Cargo:  

Endereco de correspondencia  

CEP  

E-mail  

Telefone  

Celular  

 
 
 
 

Local ,           de              de 20XX. 
 
 

(assinatura do representante legal do licitante) 
 
 
 
 


