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Processo Administrativo n? 01/2020 Pregão Presencial ns 01/2020

Editai n5 01/2020

Edital de pregão para a contratação de empresa 
especializada na prestação diária de serviços de limpeza, 
higienização, desinfecção e conservação, interna e 
externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara 
Municipal de Carazinho, em regime de execução 
indireta, por empreitada global.

Tipo de julgamento: menor preço global.

O Vereador Gían Pedroso, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, no uso de 
suas atribuições, torna público, que às 09 horas, do dia 13 do mês de fevereiro do ano de 2020, 
o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria n2 31/2018, reunir-se-ão na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Carazinho, localizada na Av. Flores da Cunha, n2. 799, em 
Carazinho/RS, CEP 99500-000, com a finalidade de receber propostas e documentos de 
habilitação referentes ao objeto desta licitação, nos termos da Lei Federal ns 10.520, de 17 e 
julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n- 8.666, de 21 de junho de 1993.

1 - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 
prestação diária de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e 
externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho, sem fornecimento 
de materiais de limpeza, com a disposição de uma equipe de 2 (duas) funcionárias, a serem 
executados em regime de execução indireta, por empreitada global.

1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de habilitação constantes deste edital.

2 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
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2.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 
meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse da representada.

2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 
documento de identidade.

2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes.

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar:

a.l) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 
comercial ou de sociedade por ações;

q3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil;

qA) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.l) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § l2, do Código Civil, em 
especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de 
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 
pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, 
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame.
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I - Em ambos os casos (b.l e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

II - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 
assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma 
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

2.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória 
a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 
licitação.

2.5 A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta escrita e será 
considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e recorrer contra 
os atos do pregoeiro.

2.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n- 123, de 14 de dezembro de 2006 deve apresentar declaração, firmada por 
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

I - A não apresentação da declaração acima indicada implica na renúncia tácita aos 
benefícios da Lei Complementar n.9 123-2006.

2.6.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até 
o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos 
nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no 
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n- 1 e n- 2, para 
o que se sugere a seguinte inscrição:

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE PREGÃO N9 01/2020 
ENVELOPE N- 01 - PROPOSTA 
PROPONENTE (Identificação completa)
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À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
EDITAL DE PREGÃO N^01/2020 
ENVELOPE N- 02 - HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (Identificação completa)

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes contendo propostas financeiras e documentos e habilitação.

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhuma licitante retardatária.

4.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, e

c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso.

5 - PROPOSTA DE PREÇO:

5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 
ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e 
oitocentos reais) mensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante legal da empresa, mencionando o preço global mensal dos serviços, objeto desta 
licitação, incluídos todos os custos com a mão-de-obra e Bonificações e Despesas Indiretas - BDI;

c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
deste Edital;
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d) declaração de que nos preços propostos se encontram incluídos todos os impostos, 
tributos, encargos sociais, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução dos 
serviços;

e) Planilha de custos e formação de preços, de acordo com os preços praticados no 
mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da lei n^ 8.666/1993, e nos salários das 
categorias contratadas, seus acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, com base no 
Código Brasileiro de Ocupações - CBO, discriminando, separada e minuciosamente, os custos, 
divididos em:

1) informações da prestação de serviços;
2) remuneração e encargos;
3) gastos extras;
4) insumos previstos em CCT/Dissídios;
5) lucros e despesas administrativas;
6) impostos e taxas;
7) quadro resumo com o total de gastos;
8) preço mensal do contrato;
9) preço anual do contrato.

5.2 As planilhas estão totalmente integradas, e, uma vez que o licitante preencha os campos 
"RAT/Acidente de Trabalho/FAP", "Despesas Administrativas/Operacionais" e "Lucro Mínimo 
Estimado", de acordo com o respectivo enquadramento (lucro real ou lucro presumido), todos os 
demais campos serão atualizados automaticamente.

5.3 SOMENTE os campos "RAT/Acidente de Trabalho/FAP", "Despesas 
Administrativas/Operacionais" e "Lucro Mínimo Estimado" poderão ser preenchidos. O licitante 
que fizer qualquer alteração indevida nas planilhas de custos e formação de preços 
disponibilizadas será automaticamente inabilitado do certame.

5.3.1 Os valores referentes a UNIFORMES e EPI's, e quaisquer outros que não foram previstos nas 
planilhas, deverão ser previsionados em Despesas Administrativas/Operacionais.

5.3.2 Não serão aceitas propostas e lances com alíquota zero nos campos "RAT Ajustado/FAP", 
"Despesas Administrativas/Operacionais" e "Lucro Mínimo Estimado".

5.3.3 São admitidas alíquotas com, no máximo, duas casas decimais.

5.3.4 A empresa contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n5 
8.666/1993.

5.3.4.1 O disposto no subitem acima deverá ser observado ainda para custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 0 valor provido com o quantitativo de vale- 
transporte, dentre outros.

5.3.5 Conforme Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos n^ 12, Acórdão n.5 
1591/2010-2-, IRPJ e CSLL não podem vir destacados no BDI, mas podem integrar o lucro do 
licitante. "[...] O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a CSLL - Contribuição Social sobre 0 
Lucro Líquido - não se consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de 
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI do orçamento base da licitação, haja vista a natureza 
direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente a Contratada [...]".

II - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também 
em eventual contratação.

5.4 As planilhas preenchidas pelas empresas, as alíquotas especificadas nos campos 
"RAT/Acidente de Trabalho/FAP", “Despesas Administrativas/Operacionais" e “Lucro Mínimo 
Estimado" serão analisadas para verificação da viabilidade da prestação dos serviços durante 0 
período de vigência do Contrato.

5.4.1. O valor resultante do somatório de Lucros e Despesas Administrativas/Operacionais, deverá 
ser suficiente para prestar os serviços requeridos e cumprir as obrigações previstas em legislação 
específica e no contrato.

5.4.2. A empresa classificada deverá apresentar uma planilha complementar, especificando todos 
os itens e valores incluídos como despesas administrativas/operacionais. Também os uniformes e 
EPI’s deverão ser especificados, junto com seus valores, a fim de o Contratante poder verificar se 
a alíquota apresentada no campo Despesas Administrativas/Operacionais supre as referidas 
despesas.

5.5 Junto com a proposta de preços vencedora, deverá ser entregue impresso:

a) Dissídio Coletivo Vigente da categoria profissional licitada, da região de Carazinho/RS;
b) Certidão Comprobatória da Alíquota "RAT/Acidente de Trabalho/FAP";
c) Planilha Complementar de Despesas Administrativas/Operacionais.

5.6 Os preços propostos serão da exclusiva e total responsabilidade da licitante e em nenhuma 
hipótese poderá ser alterado 0 conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, 
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais,
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ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão 
analisadas pelo Pregoeiro.

5.7 Poderão, a critério do Pregoeiro, ser relevados erros ou omissões de ordem material dos quais 
não resultarem prejuízos para o julgamento da Proposta ou para a Câmara Municipal Carazinho.

5.8 Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e 
outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, 
transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, insumos 
necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre 
serviço, objeto desta licitação.

5.9 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução de todos os 
serviços, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

5.10 A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a 
especificação da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

5.11 Fica permitida a visita técnica do licitante à Câmara Municipal de Carazinho, mediante prévio 
agendamento, a fim de haja o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em 
que os serviços serão prestados, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação da 
proposta e à futura execução do objeto.

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da oferta de 
valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 
vencedora.

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 
em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo 
lugar, até a proclamação da vencedora.

/
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

!

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


;a\SLAT/Vo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Página 8 de 37

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 
às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado 
para efeito de ordenação das propostas.

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais . baixo, 
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito.

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 
sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 
mercado.

6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5;
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b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexeqüíveis.

I - inserção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar direitos da 
licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 
for compatível com o instrumento convocatório

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 
44, § 2-, da Lei Complementar n- 123, de 2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 
cooperativas que atenderem ao item 4.3, V', deste edital.

6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, 
sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 
proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.

6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor.

6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa.

6.19 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
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ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos.

6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Consultoria 
Jurídica ou de Contabilidade desta Câmara Municipal, conforme subitem 15.1 deste edital.

6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 - DA HABILITAÇÃO:

7.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope n2 
02, os seguintes documentos de habilitação:

7.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal ne 4.358, de 5 de setembro de 2002;

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e,

e) Declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido 
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL:

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

i
I
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto licitado;

c) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de 
Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil;

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;

f) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social; e,

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Títuío VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1- de maio de 1943.

7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu 
Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e 
o registro cadastral esteja no prazo de validade.

7.3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei n- 11.488, de 15 de junho de 2007, 
a habilitação ficará condicionada a regularização posterior.

II - Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Ill - A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada à solicitação da licitante 
por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.

7.3.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.

EP
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7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou, satisfatoriamente, 
contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos.

7.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

7.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
devidamente registrado no órgão competente, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 
Federal 6.404/76 e Lei Federal n^ 10.406/02:

a) serão aceitos balanço e demonstrações contábeis do primeiro exercício 
imediatamente anterior até 30 (trinta) de abril do ano subsequente;

b) as empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
subítem mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso;

c) os Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, enviados pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) serão aceitos para fins do que dispõe o item 7.5.1 deste Edital, 
conforme dispõe o Decreto Federal n^ 8.683/16.

7.5.2 Certidão negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8-DA ADJUDICAÇÃO:

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 
preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pela autoridade superior, o objeto do 
certame.

8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora 
e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
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8.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento deste, se 
interposto, o pregoeiro concederá o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de nova 
planilha de quantitativos e preços unitários para se adequar ao novo preço total proposto após a 
sessão de lances.

8.5 A licitante vencedora será a única responsável por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados, 
decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como aqueles oriundos de 
transportes.

8.5.1 A licitante vencedora será igualmente responsável por todos os danos, perdas ou 
prejuízos a que der causa, em consequência direta do fornecimento do objeto.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 
recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.

9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 
de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 3 (três) dias consecutivos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 
do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora.

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

10 - DOS PRAZOS

10.1 Esgotados todos os prazos recursais e homologada a licitação, a Administração convocará a 
vencedora para assinar o contrato, em até 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

!
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10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo.

10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo 
ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
conforme disposto no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas 
partes.

11-DO RECEBIMENTO:

11.1 O prazo de início da execução dos serviços é de forma imediata, a partir da assinatura do 
contrato.

11.2 Verificada a desconformidade de algum serviço a licitante vencedora deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital.

12 - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO:

12.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente à 
prestação do serviço, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura aprovada pelo servidor 
responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

12.2 A nota fiscal/fatura deve estar acompanhada de:

a) cópia da folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;
b) comprovantes dos vales-transporte fornecidos aos empregados, referentes ao mês da 
competência;
c) comprovantes dos auxílios-alimentação e/ou auxílios-lanche fornecidos aos empregados, 
referentes ao mês de competência;
d) registros de horas trabalhadas e relatório das faltas supridas;
e) guias dos recolhimentos previdenciários e relativos ao FGTS, referentes ao mês anterior ao da 
competência.

12.3 O pagamento previsto no subitem 12.1 fica condicionado ao cumprimento do disposto no 
subitem 12.2, sem prejuízo de a CONTRATADA arcar integralmente com as remunerações e 
encargos dos empregados.
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12.4 O pagamento relativo ao período compreendido entre o início dos serviços até o final do 
primeiro mês será efetuado proporcionalmente ao número de dias contados da data inicial da 
prestação dos serviços em relação ao número de dias do mês, considerando-se o mês 
calendário.

12.5 Sem prejuízo do previsto no subitem 12.2, o fiscal do contrato poderá, a qualquer 
momento, exigir da CONTRATADA a apresentação de avisos e recibos de férias, recibos de 13° 
salário, seguros de acidente de trabalho. Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, 
sentenças normativas, acordos e convenções coletivas, fichas de registro de empregados, 
contratos de trabalho, aviso prévio, pedidos de demissão, e termos de rescisão de contrato de 
trabalho, autorizações para descontos salariais e outros documentos peculiares ao contrato de 
trabalho dos empregados aportados aos serviços objetos deste Edital.

12.6 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rota, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

12.7 Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação que regula a 
matéria.

12.8 Os preços serão repactuados e reajustados mediante solicitação expressa da CONTRATADA e 
mediante apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, de acordo com 
aquela apresentada com a proposta de preços, e apresentação da correspondente CCT/Dissrdio 
Coletivo e comprovante de majoração da tarifa do transporte público municipal, da seguinte 
forma:

a) remuneração, demais encargos trabalhistas e gastos extras: no mesmo índice da variação da 
remuneração de mão-de-obra, em decorrência de legislação aplicável, na forma estabelecida na 
legislação salarial, dissídio ou acordo coletivo da categoria profissional e base sindical à que 
pertencer;
b) insumos: anualmente, pela variação do índice Geral de Preços/Mercado (IGP-M), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice legal que vier a substituí-lo;
c) impostos e taxas: no mesmo índice de quando ocorrer alteração e/ou criação de encargos de 
natureza social, trabalhista, previdenciária, securitária e tributária, ocorridas de modo 
superveniente;
d) vales-transporte: de acordo com os índices de majoração da tarifa de transporte público no 
Município de Carazinho.

12.9 O reajuste e a repactuação serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento, 
conforme Instrução Normativa n9 05/2017, do MPOG.
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13-DAS PENALIDADES:

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou não assinar o contrato 
no prazo assinalado pela Administração: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


-G\SLAT^0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Página 17 de 37

14.1 Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente 
licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão 01 Câmara Municipal 
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal 
Dotação/ Elem. Desp: 3.3.90.39.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Câmara Municipal de Carazinho, 
Setor de Consultoria Jurídica ou de Contabilidade, sito na Av. Flores da Cunha, n9. 799, 
Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-2322, no horário compreendido entre 
as 8h30min e llh30min.

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Consultoria 
Jurídica.

15.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 
seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

15.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, pu 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

15.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

15.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.
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15.8 O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente 
e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Referência;
II - Modelo de Proposta;
III - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
V - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do menor;
VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VIII - Modelo de declaração de idoneidade;
IX - Modelo de atestado de qualificação técnica;
X - Planilha de Custos e Formação de Preços.

15.9.1 A Planilha de Custos e Formação de Preços está baseada no salário-base da 
categoria profissional do exercício 2019, visto que, até a publicação do presente Edital, não foi 
registrado o novo dissídio da categoria.

I
15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.

15.11 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas na página eletrônica da Câmara 
Municipal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.gov.br/

fazinho, 30 de janeiro de 2020.

/ Gjén Pedroéo
qiíe^Camara Mjmicipal de CarazinhoPreside

Visto da Consultoria Legislativa, conforme Orientação 
Técnico-Jurídica n° 01/2020.

Luís Fernando Bourscheid
Procurador do Poder Legislativo 

OAB/RS 93.542
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I - Objeto:

A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a 
prestação diária de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e 
externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho, sem fornecimento de 
materiais de limpeza, em regime de execução indireta, por empreitada global.

II - Justificativa:

Atender às necessidades diárias da Câmara Municipal de Carazinho no que tange aos 
serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive 
esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho.

Ill - Prazo:

O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é de 12 
(doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser renovado por iguais períodos 
sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, do art. 57, 
da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

IV-Preço Máximo:

O valor estimado para o objeto deste certame é de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos 
reais) mensais, conforme média apurada pela Câmara Municipal. Propostas cujos preços 
ultrapassem esse valor serão desclassificadas.

V - Carga Horária:

Em torno de 165h/mês e 7hl5 diárias, salvo no turno único, em que serão 6h diárias de trabalho.

VI - Horário de Expediente (podendo variar de acordo com o definido pela Administração):

Normal

Das 8h às Hh45 e das 13h30 às 17h (segunda a quinta); 
Das 8h às 12h (sexta).

Turno Único
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Das 7h às 13h (segunda a sexta).

VII - Descrição dos Serviços:

Os serviços a serem executados serão os seguintes:

1. Executar diariamente os serviços de limpeza, higienização, desinfecçio e conservação sem 
fornecimento de material, nas áreas internas e externas.

2. Manter, em horário de funcionamento normal da Câmara Municipal, dois funcionários 
para a execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos serviços;

3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando profissionais idôneos, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho e em conformidade com a CCT da categoria;

4. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado pela Câmara Municipal 
ter conduta inconveniente;

5. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachás com 
fotografia recente e cientificados acerca da necessidade de utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) - os quais serão fornecidos pela CONTRATADA;

6. Implantar de forma adequada, em conjunto com a Diretoria Administrativa da Câmara 
Municipal, a planificação, execução e supervisão permanente das tarefas, de forma a 
obter uma operação correta e eficaz, realizando-as de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços;

7. Reportar-se, quando houver necessidade, à Câmara Municipal para adoção de 
providências pertinentes, com o objetivo de serem corrigidas eventuais falhas detectadas;

8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como por qualquer dano ao 
patrimônio público que possa causar em razão da prestação dos serviços, tais como 
reposição de telhas quebradas, forros, torneiras, canos, etc.

9. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da Câmara Municipal;
10. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
11. Fazer seguro de seus empregados com risco de acidentes de trabalho responsabilizando- 

se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, conforme exigência legal, sendo obrigatória a exibição dos 
comprovantes de cumprimento desses encargos, com autenticação bancária que 
comprove seu recolhimento; e,

12. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom andamento 
das rotinas funcionais da Câmara Municipal.

VIII - Equipe:
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• 02 (dois) auxiliares de manutenção predial (C.B.O 5143-10).

IX - Dotação Orçamentária:

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente 
licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão 01 Câmara Municipal 
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal 
Dotação/ Elem. Desp: 3.3.90.39.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

!
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ANEXO II

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Razão Social:
CNPJ/CEI:
Telefone:
Cidade/UF:
Endereço:
Fax:
E-mail:

01/2020Processo:
01/2020Pregão Presencial:

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial n^ 01/2020, cujo objeto 
trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização, 
desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara 
Municipal de Carazinho, em regime de execução indireta, por empreitada global, conforme 
descrição do Edital e anexos.

PREÇO GLOBAL MENSAL: por algarismo (por extenso)

Forma de pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente à prestação do serviço, a 
contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro.__________________________________________

Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
entrega.

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de 
habilitação e demais condições exigidas para participar do Pregão Presencial n^ 001/2015.

A licitante declara, expressamente, que o preço contido na proposta acima inclui todos os 
custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo 
financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Carazinho.

I

de de 2020.
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(nome ou razão social licitante)
(nome completo de seu/epresentante legal) 

(dispensada firma reconhecida em tabeiionato)
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ANEXO III

CREDENCIAMENTO

Pregão n? 01/2020

Sr.(a)
j portador(a) da Cédula de Identidade n9 
_____ _____________________ , a participar da

o(a)do credenciamosAtravés presente,

e CPF n9
licitação instaurada pela Câmara Municipal de Carazinho/RS, na modalidade de Pregão Presencial, 
sob o n9 01/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para

CNPJ n9se pronunciar em nome da empresa
j bem como formular propostas e praticar todos os demais atos

inerentes ao certame.

de de 2020.

(assinatura do dirigente da empresa) 
(nome do dirigente da empresa)

(dispensada firma reconhecida em tabelionato)

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento Ucitatório.
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação exigida no 
subitem 2.3, do Edital.
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Pregão Presencial n® 01/2020Processo Licitatório 01/2020

72020CONTRATO N2

Termo de Contrato que celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO e a empresa XXX, para a prestação de serviços de 
limpeza e conservação, em regime de execução indireta, por 
empreitada global.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com personalidade judiciária, inscrita no CNPJ n° 
89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, n^. 799, em Carazinho/RS, CEP 
99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente em exercício. Vereador 
XXXXXXXXXX, nesse ato denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXXXXXXXXX, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL 
sob o n^. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de 
XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX, n^ XXXXXXX, neste ato representada pelo seu sócio 
proprietário, Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG n^ XXXXXXXXXXX e do CPF sob o n^ 
XXXXXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão 
Presencial n^ 01/2020, têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de 
serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem com objeto a contratação de empresa especializada para a 
prestação diária de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação, interna e 
externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho, sem fornecimento de 
materiais de limpeza, com a disposição de uma equipe de 2 (duas) funcionárias, nas condições e 
horários descritos no Anexo I - Termo de Referência - do Pregão n^ 01/2020, o qual é parte 
integrante deste instrumento contratual.

CLÁUSULA II - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços a serem prestados são os constantes do Anexo I do Edital do Pregão n9 01/2020 
da Câmara Municipal de Carazinho, quais sejam:

a. Executar diariamente os serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação sem 
fornecimento de material, nas áreas internas e externas;
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b. Manter, em horário de funcionamento normal da Câmara Municipal, 2 (dois) funcionários 
para a execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos serviços;

c. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando profissionais idôneos, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho e em conformidade com a CCT da categoria;

d. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado pela Câmara Municipal 
ter conduta inconveniente;

e. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachás com 
fotografia recente e cientificados acerca da necessidade de utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) - os quais serão fornecidos pela CONTRATADA;

f. Implantar de forma adequada, em conjunto com a Diretoria Administrativa da Câmara 
Municipal, a planificação, execução e supervisão permanente das tarefas, de forma a 
obter uma operação correta e eficaz, realizando-as de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços;

g. Reportar-se, quando houver necessidade, à Câmara Municipal para adoção de 
providências pertinentes, com o objetivo de serem corrigidas eventuais falhas detectadas;

h. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como por qualquer dano ao 
patrimônio público que possa causar em razão da prestação dos serviços, tais como 
reposição de telhas quebradas, forros, torneiras, canos, etc.

i. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da Câmara Municipal;
j. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
k. Fazer seguro de seus empregados com risco de acidentes de trabalho responsabilizando- 

se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, conforme exigência legal, sendo obrigatória a exibição dos 
comprovantes de cumprimento desses encargos, com autenticação bancária que 
comprove seu recolhimento;

l. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom andamento 
das rotinas funcionais da Câmara Municipal;

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

CLÁUSULA III - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - O preço total mensal é de R$ X.XXX,XX (xxxxxxxx), conforme proposta apresentada pela 
CONTRATADA, a qual faz parte integrante do presente contrato., referente a 165h/mês de serviço.

3.1.1 Os itens da composição do preço que envolvam os efetivos dias de trabalho poderão 
sofrer alterações, como o vale-transporte, auxílio-alimentação ou auxílio-lanche.
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3.1.2 No caso de turno único, a composição do preço total mensal será adequada à efetiva 
carga horária mensal.

3.1.3 Em qualquer hipótese, os acréscimos e supressões respeitarão o disposto no § l5 do 
art. 65 da Lei Federal n^ 8.666/93.

3.2 - No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos serviços, 
custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à 
CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais.

3.3 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis subsequentes à prestação do 
serviço, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura aprovada pelo servidor responsável pela 
fiscalização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

3.4 A nota fiscal/fatura deve estar acompanhada de:

a) cópia da folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;
b) comprovantes dos vales-transporte fornecidos aos empregados, referentes ao mês da 
competência;
c) comprovantes dos auxílios-alimentação e/ou auxílios-lanche fornecidos aos empregados, 
referentes ao mês de competência;
d) registros de horas trabalhadas e relatório das faltas supridas;
e) guias dos recolhimentos previdenciários e relativos ao FGTS, referentes ao mês anterior ao da 
competência.

3.5 O pagamento previsto no subitem 3.2 fica condicionado ao cumprimento do disposto no 
subitem 3.3, sem prejuízo de a CONTRATADA arcar integralmente com as remunerações e 
encargos dos empregados.

3.6 O pagamento relativo ao período compreendido entre o início dos serviços até o final do 
primeiro mês será efetuado proporcionalmente ao número de dias contados da data inicial da 
prestação dos serviços em relação ao número de dias do mês, considerando-se o mês 
calendário.

3.7 Sem prejuízo do previsto no subitem 3.3, o fiscal do contrato poderá, a qualquer momento, 
exigir da CONTRATADA a apresentação de avisos e recibos de férias, recibos de 13° salário, 
seguros de acidente de trabalho, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, sentenças 
normativas, acordos e convenções coletivas, fichas de registro de empregados, contratos de 
trabalho, aviso prévio, pedidos de demissão, e termos de rescisão de contrato de trabalho, 
autorizações para descontos salariais e outros documentos peculiares ao contrato de trabalho
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dos empregados aportados aos serviços objetos deste Edital.

3.8 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 
ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

3.9 Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação que regula a 
matéria.

3.10 Os preços serão repactuados e reajustados mediante solicitação expressa da CONTRATADA e 
mediante apresentação de Planilha de Custos e Formação de Preços atualizada, de acordo com 
aquela apresentada com a proposta de preços, e apresentação da correspondente CCT/Dissídio 
Coletivo e comprovante de majoração da tarifa do transporte público municipal, da seguinte 
forma:

a) remuneração, demais encargos trabalhistas e gastos extras: no mesmo índice da variação da 
remuneração de mão-de-obra, em decorrência de legislação aplicável, na forma estabelecida na 
legislação salarial, dissídio ou acordo coletivo da categoria profissional e base sindical à que 
pertencer;
b) insumos: anualmente, pela variação do índice Geral de Preços/Mercado (IGP-M), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice legal que vier a substituí-lo;
c) impostos e taxas: no mesmo índice de quando ocorrer alteração e/ou criação de encargos de 
natureza social, trabalhista, previdenciária, securitária e tributária, ocorridas de modo 
superveniente;
d) vales-transporte: de acordo com os índices de majoração da tarifa de transporte público no 
Município de Carazinho.

3.11 O reajuste e a repactuação serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento, 
conforme Instrução Normativa n^ 05/2017, do MPOG.

3.12 - A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato correrão a 
conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

Órgão 01 Câmara Municipal 
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal 
Dotação/ Elem. Desp: 3.3.90.39.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

. -

(.
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4.1 - Obriga-se a CONTRATANTE a permitir o acesso de supervisores e técnicos da CONTRATADA, 
desde que devidamente identificados, aos locais e recintos onde os serviços ora pactuados serão 
prestados.

4.2 - É obrigação da CONTRATANTE efetuar o pagamento mensal das faturas de prestação de 
serviços emitidas pela CONTRATADA, conforme preços e condições adiante pactuados.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a. Utilizar-se de funcionários devidamente uniformizados, treinados, equipados, identificados 
e credenciados, para a realização dos serviços;

b. Cumprir com todos os encargos fiscais decorrentes de sua atividade, bem como com os 
encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários;

c. Promover em livro próprio o registro de ocorrências correspondentes às irregularidades 
havidas nas dependências objeto do presente contrato;

d. Respeitar os regulamentos e normas internas da CONTRATANTE, que desde já declara ter 
ciência e aceitar, durante o período de execução dos serviços naquelas instalações, bem 
como as normas de segurança do trabalho e demais legislações aplicáveis, sob pena de 
ensejar justo motivo para rescisão deste contrato;

e. Arcar com todos os tributos, taxas, contribuições, encargos sociais e demais despesas 
inerentes à execução dos serviços contratados;

f. Responsabilizar-se pela contratação, treinamento e pagamento dos funcionários utilizados 
na execução dos serviços;

g. Emitir, mensalmente, nota fiscal/fatura de prestação de serviços contra a CONTRATANTE;
h. Entregar as faturas de prestação de serviços na sede da CONTRATANTE, conforme 

endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato, com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias do vencimento;

i. Substituir, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da solicitação, qualquer 
funcionário que não se adapte à filosofia de trabalho da CONTRATANTE ou cuja conduta 
seja considerada inconveniente;

j. Manter atualizada toda a documentação relativa ao seu quadro de pessoal, bem como os 
exames psicotécnicos, médicos, admissionaís e periódicos, exigidos por lei;

k. Executar os serviços de limpeza e conservação, higienização e desinfecção sem 
fornecimento de material, nas áreas internas e externas da CONTRATANTE;

l. Manter, em horário de funcionamento normal da CONTRATANTE, dois funcionários para a 
execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos serviços;

m. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de crachás com 
fotografia recente e cientificando-os acerca da utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's), os quais serão fornecidos pela CONTRATADA;
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n. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, bem como se responsabilizar e ressarcir 
eventual dano ao patrimônio público que possa causar em razão da prestação dos 
serviços, tais como reposição de telhas quebradas, forros, torneiras, canos, etc.

o. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; e,
p. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom andamento 

das rotinas funcionais da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VI - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em
, podendo ser renovado por iguais 

períodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, 
do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

J__ /. j e com término em

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido:

a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal n® 
8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra.

b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 
78, da Lei n° 8.666/93;

C. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que conveniente para o CONTRATANTE; 

d. Judicialmente, nos termos da legislação.

7.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n^ 8.666/93.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1- Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades:

a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência;

b. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato;
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c. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 
montante não adimplido do contrato;

d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato;

e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o valor 
atualizado do contrato.

8.3 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

8.4 - As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério 
exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.5 - As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

8.6 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.

CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

9.1 - Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços apresentada 
pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos anexos do Pregão Presencial 
ne 01/2020.

9.2 - Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital correspondente, 
prevalecerão as disposições contidas no Edital e respectivos anexos.

9.3 - Aplica-se à execução e aos casos omissos deste contrato a Lei Federal n9 8.666/93.

CLÁUSULA X-DO FORO

10.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste instrumento 
de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de contrato, 
em 02 (duas) vias, de igual teor, e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.
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Carazinho, XX de XXXX de XXXX.

Câmara Municipal de Carazinho 
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXX
Contratada

Testemunhas:

Nome completo: 
CPF:__________
Assinatura:

Nome completo: 
CPF:__________
Assinatura:

Visto Consultoria Jurídica.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
Edital n* 01/2020 
Processo n® 01/2020

(Razão Social da Empresa), estabelecida na
_____  (endereço completo), inscrita no
__, neste ato representada porCNPJ/CEI sob n°.

__________________________________ , inscrito no CPF sob o ne_____________________ ,
na qualidade de representante/sócio/procurador, no uso de suas atribuições legais, vem: 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar com a 
Administração Pública.

Por ser verdade assina a presente.

de de 2020.

(Razão Social da Empresa) 
(nome do responsável/procurador) 
(cargo do responsável/procurador) 
(n°. do documento de identidade)

(dispensada firma reconhecida em tabelionato)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Pregão Presencial n^ 01/2020

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: Edital 01/2020

j inscrito no CNPJ n°. __________ , por intermédio
j portador(a) da Carteira dede seu representante legal, Sr(a) 

Identidade ne._______________ e do CPF n^.___________________________ ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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 ( ).

de 2020.de

(representante legal)

(dispensada firma reconhecida em tabelionato)

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

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial n^ 01/2020

_______ (nome da empresa), sediada na
_______ (endereço completo) inscrita no CNPJ/MF
, DECLARA, sob as penas da lei, que na presente data ésob o número 

considerada:

) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 39, da Lei Complementar n^ 123, de 14 de 
dezembro de 2006.
(

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso II, do artigo 39, da Lei Complementar n9 123, 
de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes 
do parágrafo 42, do artigo 35, da Lei Complementar n^ 123, de 14 de dezembro de 2006.

de 2020.de

CONTADOR DA EMPRESA 
(n^ de Registro no órgão Competente - CRC)

(assinatura do Representante Legal) 
(nome Completo do Representante Legal) 

(Carimbo da Empresa)

(dispensada firma reconhecida em tabelionato)
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital ns 01/2020
Processo Licitatório n5 01/2020

(Razão Social da Empresa), estabelecida na
_____  (endereço completo), inscrita no
__, neste ato representada porCNPJ/CEI sob n°.

__________________________________ , inscrito no CPF sob o n^. _____________________ ,
na qualidade de representante/sócio/procurador, no uso de suas atribuições legais, vem: 
DECLARAR, para os fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

de 2020.de

(Razão Social da Empresa) 
(nome do responsável/procurador) 
(cargo do responsável/procurador)

(dispensada firma reconhecida em tabelionato)
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ANEXO IX

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa______
da empresa favorecida), estabelecida na _______________
empresa favorecida), fornece(u)/executa(ou) para esta empresa
e CNPJ da empresa emitente), situada na ______________
emitente do atestado), o(s) materiaKaisl/equipamentolsl/serviçofs), abaixo especificados :

________(nome e CNPJ
(endereço completo da
______________ (nome

(endereço da empresa

Número do Contrato; (informar o n.g do contrato firmado entre as partes) ou (notasD
fiscais).

Objeto do contrato: (descrição resumida).
Período:

2)
(informar o período do 

contrato executado. Se ainda vigente, preencher com a data de início e depois da letra "a" incluir a 
palavra vigente).

Quantidade: (informar a quantidade fornecida ou do serviço prestado).
Valor do Contrato: (informar o valor do contrato, mensal ou anual ou total do 

fornecimento em caso de materiais/equipamentos).

I./• ./•3) a

4)
5)

(fornecimentos/serviços estãoAtestamos, ainda, que os 
sendo/foram executados) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente 
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

de 2020.de

(nome completo do declarante) 
(CPF do declarante) 

(cargo do declarante) 
(assinatura da declarante)
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EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO: PRESUMIDO
REALx

I ^ IHFORMAÇdES PA PRESTAÇÃO É SERVIÇOS: ^ NUMERO POR EXTENSO
A - Do Serviço;
01 - JORNADA DIÁRIA 07:15 sete horas e quinze minutos

segunda-quinta 08:00 às 11:45 
/13:30 às 17:00 sexta 08:00 às 

12:00
02 - ESCALA DE SERVIÇO

16503 - TOTAL DE HORAS MENSAIS CENTO E SESSENTA E CINCO
04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS 2 DOIS

205 - QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS DOIS

2019B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA 220,00 R$ 1.083,96

AUXILIAR MANUTENÇÃO PREDIAL - C.B.O 5143-1002 - CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO
SEEAC/RS03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE

01/01/201904 - DATA BASE DA CATEGORIA
05 - N°. DISSÍDIO DA CATEGORIA VIGENTE 46218.000234/2019-21

Contrato Original

lí - REMUNEAÇÃO E ENCARGOS: Vir / % / Hs
A - REMUNERAÇÃO
01 - Salário Base cfe Categoria 165,00 R$ 812,97

0,20 R$ 162,5902 - Adicional Insalubridade
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) = R$ 975,56

B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
*Incídentes sobre Remuneração

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL 20,00% R$ 195,11
14,631,50% R$02 - SESC
9,761,00% R$03 - SENAC

R$ 1,950,20%04 - INCRA
05 - SALARIO EDUCAÇÃO 24,392,50% R$

R$ 78,058,00%06 - FGTS
0,00% R$07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS

R$ 5,850,60%08 - SEBRAE
33/80% R$ 329/70VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:

C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
*Incidentes sobre Remuneração

Grupo "C.l”
R$ 81,2601 - 13° Salário 8,33%

81,268,33% R$02 - Férias (1/12)
27,12R$03 - Abono de férias/Terço constitucional (1/3) 2,78%

R$ 16,191,66%04 - Auxílio Doença/Enfermidade
0,98R$0,10%05 - Licença paternidade/maternidade

R$ 2,730,28%06 -Ausências/Faltas legais
0,290,03% R$07 - Acidente de trabalho

R$ 209/8421/51%TOTAL DO GRUPO C.l =

Grupo "C^"
6,730,69% R$01 - Aviso Prévio Indenizado/Trabalhado
0,780,08% R$02 - Indenização Adicional

31,22R$03 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa) 3,20%
7,80R$0,80%04 - Indenização FGTS 10% (Rescisão sem justa causa)

46/534,77% R$TOTAL DO GRUPO C.2 =

Grupo "C.3"
01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo "C.l”. 77,177,91% R$

02 - Incidência do FGTS exciusivamente sobre o aviso prévio indenizado 0,10R$0,01%

03 - Incid FGTS s/ afast superior a 30 dias p/ acidente de trab/auxil doença. 0,10R$0,01%
77,367,93% R$TOTAL DO GRUPO C.3 =

333,7434/21% R$VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) =
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VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A + S + C ) = R$ 1.639,00
EMPRESA ENQUADRADA LUCRO REAL

Vir / % / HsIII - GASTOS EXTRAS:
01 - vale-transporte (78 vales/mês) R$ 2,60 R$ 202,80
02 - (-)Desconto Vale Transporte 6,00% -R$ 48,78
03 - auxílio alimentação (Média 17 dias) R$ 16,73 R$ 284,41
04 - (-)Desconto auxílio Alimentação 19,00% -R$ 54,04
05 - auxílio lanche (Média 5 dias) R$ 8,36 R$ 41,80
06 - (-)Desconto auxílio lanche -R$19% 7,94

R$ 418,25TOTAL DOS GASTOS EXTRAS

Contrato Original

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS: Vir / % / Hs
01 • uniformes - média de 03 por ano R$
02 - equipamentos de proteção individual (Média) R$
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal R$

R$04 - seguro de vida em grupo
05 - Benefício Familiar 15,02 R$ 15,02
TOTAL DOSINSUMOS R$ 15,02

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS %
01 • Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido 0,00% R$
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido 0,00% R$
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$

VI - IMPOSTOS E TAXAS %
34,191,65%01 - PIS

7,60% 157,4902 - COFINS
41,452,00%05 - ISS

11,25% R$ 233,13TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS

Vir / % / HsVII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS R£ 1.639,00
02 - GASTOS EXTRAS RÍ 418,25
03 -INSUMOS RÍ 15,02
04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS RÍ
05 - IMPOSTOS E TAXAS RÍ 233,13

R$ 2.305,40TOTAL (1 POSTO)

R$VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO 4.610,81

IX - PREÇO ANUAL DO CONTRATO
NUMERO DE MESES R$ 55.329,6812
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EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO: PRESUMIDOX
REAL

I- INFORMAÇÕES DÁ PRESTAÇÃO £ SERVIÇOS: POR EXTENSONUMERO
A - Do Serviço:
01 - JORNADA DIÁRIA 07:15 sete horas e quinze minutos

segunda-quinta 08:00 às 11:45
/13:30 às 17:00 sexta 08:00 às 

12:00
02 - ESCALA DE SERVIÇO

165 CENTO E SESSENTA E CINCO03 - TOTAL DE HORAS MENSAIS
04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS 2 DOIS

2 DOIS05 - QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS

2019B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA R$ 1.083,96220,00

AUXILIAR MANUTENÇÃO PREDIAL - C.B.O 5143-1002 - CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO
SEEAC/RS03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE

01/01/201904 - DATA BASE DA CATEGORIA
46218.000234/2019-2105 - N°. DISSÍDIO DA CATEGORIA VIGENTE

Contrato Original

Vtr / % / HsII« REMUNEAÇÂO E ENCARGOS:
A - REMUNERAÇÃO

812,97165,00 R$01 - Salário Base cfe Categoria
162,590,20 R$02 - Adicional Insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) = 975,56R$

B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
^Incidentes sobre Remuneração

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL 195,1120,00% R$
R$ 14,631,50%02 - SESC

9,761,00% R$03 - SENAC
1,950,20% R$04 -INCRA

05 - SALÁRIO EDUCAÇAÕ 24,39R$2,50%
R$ 78,058,00%06 - FGTS

0,00% R$07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/lNSS
5,85R$0,60%08 - SEBRAE

329,7033,80% R$VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:

C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
*Incidentes sobre Remuneração

Grupo "C.ln
81,268,33% R$01 - 13° Salário

8,33% 81,26R$02 - Férias (1/12)
27,12R$2,78%03 - Abono de férias/Terço constitucional (1/3)
16,19R$1,66%04 - Auxílio Doença/Enfermidade
0,98R$0,10%05 - Licença paternidade/maternidade
2,730,28% R$06 -Ausências/Faltas legais
0,29R$0,03%07 - Acidente de trabalho

209,84R$21,51%TOTAL DO GRUPO C.l =

Grupo "C^"
6,730,69% R$01 - Aviso Prévio Indenizado/Trabalhado
0,780,08% R$02 - Indenização Adicional

31,22R$3,20%03 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa)
7,800,80% R$04 - Indenização FGTS 10% (Rescisão sem justa causa)

46,53R$4,77%TOTAL DO GRUPO C.2 =

Grupo "C.S"
01 - Incidência dos Encargos do Grupo ”B" sobre os itens do Grupo "C.l". 77,17R$7,91%

02 - Incidência do FGTS exclusivamente sobre o aviso prévio indenizado 0,10R$0,01%

03 - Incid FGTS s/ afast superior a 30 dias p/ acidente de trab/auxil doença. 0,10R$0,01%
77,367,93% R$TOTAL DO GRUPO C.3 =

333,74R$VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) = 34,21%
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VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: (A + B + C) = R$ 1.639,00
EMPRESA ENQUADRADA LUCRO PRESUMIDO
III - GASTOS EXTRAS: Vtr / % / Hs
01 - vale-transporte (78 vales /mês) R$ 2,60 R$ 202,80
02 - (-)Desconto Vale Transporte *R$6,00% 48,78
03 - auxílio alimentação (Média 17 dias) R$ 16,73 R$ 284,41
04 - (-)Desconto auxílio Alimentação 19,00% -R$ 54,04
05 - auxílio lanche (Média 5 dias) R$ 8,36 R$ 41,80
06 - (-)Desconto auxílio lanche 19% *R$ 7,94
TOTAL DOS GASTOS EXTRAS R$ 418,25

Contrato Original

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/PISStPIOS: Vtr / % / Hs
01 - uniformes - média de 03 por ano R$
02 - equipamentos de proteção individual (Média) R$
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal R$
04 - seguro de vida em grupo R$
05 - Benefício Familiar 15,02 15,02R$

R$ 15,02TOTAL DOSINSUMOS

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS %
01 - Despesas adminlstrativas/operacionais - Mínimo Exigido 0,00% R$
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido 0,00% R$

R$VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

%VI - IMPOSTOS E TAXAS
0,65% 13,4701 - PIS
3,00% 62,1702 - COFINS

41,452,00%05 - ISS
5,65% R$ 117,08TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS

VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL PE GASTOS Vir / % / Hs
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS R£ 1.639,00

R£ 418,2502 - GASTOS EXTRAS
R£ 15,0203 - INSUMOS

04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS M
05 - IMPOSTOS E TAXAS Bi 117,08

2.189,36R$TOTAL (1 POSTO)

M 4.378,71VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO

IX - PREÇO ANUAL DO CONTRATO
NUMERO DE MESES R$ 52.544,5412



EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO REAL >•

A- PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA 
ITEM DESCRIÇÃO

1 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CBO 5143
POSTOS VALOR POR POSTO VALOR ANUAL 12 MESES 

1 R$ 2.305,40 R$ 27.664,84

DESCRIÇÃOITEM POSTOS
Despesas Administrativas /Operacionais1 0,00%
Lucro Mínimo Exigido 0,00%2

I 0-00%3 RAT/Acidente de Trabalho/FAP

/



EMPRESA ENQUADRAQA NO LUCRO PRESUMIDO

A- PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA 
ITEM DESCRIÇÃO

1 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CBO 5143
POSTOS VALOR POR POSTO VALOR ANUAL 12 MESES 

1 R$ 2.189,36 R$ 26.272,27

DESCRIÇÃOITEM
; 0,00%Despesas Admintrativas /Operacionais1

0,00%2 Lucro Mínimo Exigido
3 RAT/Acidente de Trabalho/FAP 0,00%



EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO: PRESUMIDO
REAL

I - INFORMAÇÕES OA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS: NUMERO POR EXTENSO
A - Oo Serviço:
01 - JORNADA DIÁRIA XX XXXX HORAS

SEC A SEX:XXXXXXXX E SAB: XXXXXXX02 • ESCALA OE SERVIÇO
03 - TOTAL OE HORAS MENSAIS XXX XXXXXXX HORAS
04 • QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS XX XX

XX05 • QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS XX

B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO OA CATEGORIA CFE CCT R$ XXXX,XX
02 • CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO XXXXXXXXX-CBO:XXXX
03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE XXXXXXXXX/RS
04 • DATA BASE PA CATEGORIA XX/XX/XXXX
05 • N°. DISSÍDIO OA CATEGORIA VIGENTE MRXXXXXXXXX/XXXX

II - REHUNEACAO E ENCARGOS: MEMÓRIA DE CALCULO*V»r / R» / H« FUNDAMENTO LEGAL
A-REMUNERAÇÃO

( carga horária de hs nesessária)01 - Salário Bate de Categoria XXX Baseado na CCT vigente.
10%, 20*»ou40Rt» • SB02 • Adldonal Insalu&fldade 0,00 Art, 192 CCT; Baseado na CCT vigente.

30% » SB Art. 192 CIT; Portaria MTE n» i.SSS/201303 - Adidonal Pertoilosldadc 0,00
(( Salário • 0,2)/220)* (Quant, Hs) Art, 73 CLT;04 - Adicional Notumo/Hora rcdualda (20%) 0,00
(( Salário • l.SWIO)* (Quant, Hs) Art. 59 § lc CLT e Súmula 423, pp, 4205 - Adldonal de Horas Extras Reflexos OSR (50%) 0,00
(( Salário • 2.0)/220)‘ (Quant, Hs) Art. 59 § 1* O-T c Súmula 423, pq, 4206 - Adidonal de Horas Extras + Reflexos OSR O/S/FR (100%) 0,00

07 - Repouso intervalar Intralornada * Reflexos OSR (50%) (( Sfllárlo)/220)- (Quant. Hs)0,00 Art. 59 CLT;
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) =
B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
‘Incidentes sobre Remuneração

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL 20,000% ■ TOTAL *A‘ Art. 22, Indso 1, da Lei 8,212/91,20,00%
1,500% ‘ TOTAL ‘A* Art. 30, Lei n° 8.036/90,02 - SESC 1,50%
1,000% ‘ TOTAL •A* Decreto 2.318/66.03 - SENAC 1,00%
2,000% ‘ TOTAL ’A* Lei no 7,787/89 e OL n<> 1.146/7004 - 1NCRA 0,20%

05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,500% ‘ TOTAL 'A' Art. 3°, indso l, Decreto n° 87,043/82.2,50%
6,000% ‘ TOTAL -A- Art. 15, Lei n° 6.036/90 e Art. 70 , UI, CF.06 - FGTS 8,00%

( 1,00 A 3,00%) ‘ TOTAL 'A* Decreto 6.957/2009 • (cod,8211-3/00)07 • Seguro Addente do trabalho/SAT/lNSS 2,00%
0,600% ‘ TOTAL *A~ Art. 6°, LCl n° 6.029/90 e Lei nQ 6.154/60,06 - SEBRAE 0,60%

35,80%VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:

C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
•Incidentes sobre Remuneração

Grupo T.!"
01 -13° Salário ((1/12) • 100) Art. 70, Vltl, CF/886,33%
02 - Férias (1/12) ((1/12)- 100) Art. 7°, XV11, CF/886,33%

(((l‘l/3)/l2) * 100) Art. 74, XVII, CF/6803 - Abono dc férias/Terço constitucional (1/3) 2,78%
(((5/30)/l2) ‘ 100) Art. 59 a 64 da Lei n° 6.213/91.04 - Auxilio Doença/Enfcrmldadc 1,66%

(0.1111*0,02*0,333) * 100 Impacto do Item Férias sobre a Ucenca MaternidadeOS • Ucença patemldade/matemidade 0,10%
((1/30 )/l2) ‘ 100 Art. 473 da CLT.06 -Auséndas/Faltas legais 0,26%

(((15/30)/12)* 0,01) * 100 Art. 19 a 23 da Lei n° 6.213/91.07 • Addente de trabalho 0,03%
21,51%TOTAL OO GRUPO C.l s

Grupo "C.R"
Art. 7», XXI, CF/88, 477,467 e 491 CLT

* (Res. CNJ 98/2009) «Port. 07/2001 e IN 
03/3008 MOt

({1,0*0/12*0,05)) * 100)01 • Aviso Prévio tndenlzado/Trabathado 0,69%

Art. 9° da Lei 7.238/64.
« (Res. CNJ 98/2009) «Port. 07/2001 e IN 

02/2008 MOL
((1,0*0/12*0,05)) ‘ 100)02 - indenização Adidonal 0,08%

P.0‘0,4-0.08 ■ 100) Leis nOs 8,036/90 e 9.491/97.03 - Indenização FGTS 40% (Resdsao sem Justa causa) 3,20%
(1,0*0,10*0,08 ‘ 100) Lei complementar n» 110/01.34 • Indenização FGTS 10% (Rcsdsio sem lusta causa) 0,80%

TOTAL DO GRUPO Ç2 e 4,77%

Grupo "C-S"
>1 - Inodència dos Encarpos do Grupo *B* sobre os itens do Grupo “C.l". (%TOTAl III • A X %TOTAL III - B)/100 Súmula n<» 305 do TST,7,91%
)2 - Inddênda do FGTS exdusivamente sobre 0 aviso prévio indenizado Súmula n® 305 do TST.(%A.02 • %C,01)0,01%
03 • Indd FGTS sj afast superior a 30 dias p/ addente de trab/auvll doença. (%A.02 * %B.0S) Súmula n® 305 do TST,0,01%

TOTAL DO GRUPO C.3 s 7,93%

VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.14-C.24-C.3) = 34,21%

‘VALOR OA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A ♦ B » C ) =
MEMÓRIA DP rainiLO FUNDAMENTO LEGALVir / % / H»m - GASTOS EXTRAS:

Baseado na tarifa do transporte público munidpal de
Cerazlntio para os trajetos dc ida e volta dos dias  pfetlvamente trabalhados.

*2,60 - 4 ou 2 * XX dias'01 - valc-transportc (XX vales/mês) RS 2,60

(• 0,06 * Salário) Art. 4, § único, lei 7.416/19656,00%02 • (-IDesconto vale Transporte
XX ♦ VLR Fonercldo Baseado na CCT vigente,03 - auxilio allmentacflo (Média XX dias) R> 16,73

19% « VLR Fomcddo Baseado na CCT vigente.04 - (-IDesconto auxílio Alimentação 0,00%
XX • VLR Fomeddo05 - auxilio lanche (Média XX dias) RI 8,36 Baseado na CCT vlocntc.

19% * VLR Fomeddo0% Baseado na CCT vigente.06 • (-)Oesconto auxílio lanche
TOTAL DOS GASTOS EXTRAS

FUNDAMENTO LEGAL'MEMÓRIA DE CALCULOIV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/PISSlPIOS: Vir / % / Ma
PREVISION AR EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS01 - uniformes • média de 03 por ano
PREVISIONAR EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS02 - equipamentos de proteção Individual (Média)

Baseado na CCT vitente qd houver03 • treinamento e/ou reddaqem de pessoal
Baseado na CCT viu ente qd houver04 • seguro dc vida em grupo

Baseado na CCT vitente.05 - Benefldo Familiar 15,02
TOTAL DOS INSUMOS

MEMÓRIA DE CALCULO%V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDAMENTO LEGAL
Indde sobre (TOTAL GRUPO II * TOTAl GRUPO III 

-B-» GRUPO IV)
Anexo III, IN n» 2/2008 e Portaria Normaliva n< 7/20110,00

01 - Despesas admlnlstratlvas/opcradonais - Mínimo Exigido
Indde sobre (TOTAL GRUPO II ♦ TOTAl GRUPO III 

• B* GRUPO IV)
Anexo III, IN n* 2/2008 e Portaria Normativa n* 7/20110,00

02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido



I IVALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
»lP-IÍMP0ST05ÉtÁX/ 1FUNPAHEWrOiLEGAL3J&i^;;a^^^

0,65 ou 1,6501 - PIS Incide SObce (GRUPOS M tlll*IVW) Art. 1° da Lei 10.637/2002
3,00 ou 7,60 Incide sobre (GRUPOS II ■MlklV+V) Art.2° da Lei 10.833/200302 - COFINS

2,00%05 - 1SS Incide sobre (GRUPOS II tUI+IVW) 8°, Lei 137/04, Anexo I lei 353/13Art.

. . . . . . . . ! ÜITOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS
'mmiimmimmmmmfimmsm — ^nm?msk*r ~"~~HEMáRi^mtciuo_____________Hiu/MiwrougAL________ ;
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS Soma do Grupo II Soma do Grupo II

Soma do Grupo m Soma do Grupo III02 - GASTOS EXTRAS
Soma do Grupo IV03 -INSUMOS Soma do Grupo IV
Soma do Grupo V04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS Soma do Grupo V
Soma do Grupo VIOS - IMPOSTOS E TAXAS Soma do Grupo ví

06 - TOTAL (1 POSTO) Soma Itens do Grupo VII Soma itens do Grupo vn

IVm ^PRECO MENSAIl OO CONTRATO Soma Grupo VII * 2 Soma Grupo VN * 2
XX ~ PREÇO ANUAtlDO CONTRATO fit 3i^Í^3»l^^aSií#FySPAM.eNTÓi:LE ■

________________________ Soma Preço Mensal * 12_______________IINÚMERO DE MESES J_____ 12 Soma Preço Mensal' 12


