PROCESSO N° 2015/178035
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015-AGE
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de
Serviços de limpeza, conservação e higienização das instalações físicas e dos bens móveis da Auditoria Geral do
Estado, por um período de 12 (doze) meses.

DATA DA ABERTURA: 10 DE JULHO DE 2015
HORÁRIO: 09 hs. (NOVE HORAS)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925607
LOCAL E DATA PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL
DATA: a partir do dia 17/06/2015
LEITURA
OU
OBTENÇÃO:
no
site
www.comprasgovernamentais.gov.br,
no
ww.compraspara.pa.gov.br, no site www.age.pa.gov.br ou através do e-mail: cpl@age.pa.gov.br

site

OBSERVAÇÃO: Este instrumento contém:
- Edital.
- Termo de Referência.
- Minuta do Contrato
- Modelo de Declaração de que não emprega Menor.
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de participação na Licitação.
- Modelo de Declaração que emprega 5% de deficiente.
- Modelo de elaboração independente de Proposta.
- Modelo de Garantia de Execução Contratual (fiança bancária).
- Planilha de Custo de material de limpeza.

1
Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015
PROCESSO N° 2015/178035
A AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, Órgão integrante da Administração Direta do Estado do
Pará, situada à Rua Domingos Marreiros, n.º 2001, bairro de Fátima, CEP: 66.060-160, Belém/Pará, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 03.269.619/0001-94, neste ato representada pelo Auditor Geral do Estado, Dr. ROBERTO
PAULO AMORAS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 7.942-D CREA e CPF n.º 166.927.13234, e pelo Pregoeiro FÁBIO GUEDES SALGADO, designado pela Portaria nº 023/2015-AGE, torna público para
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor
preço, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá a Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto Estadual n° 876, de 29 de outubro de 2013, o Decreto Estadual n°
2.069, de 20 de fevereiro de 2006, e Decretos Estaduais n º 877 e 878, de 31 de março de 2008,a Instrução
Normativa nº 004, de 08 de setembro de 2014 a Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, a Instrução
Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas atualizações e, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, além da legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
1. DA SESSÃO PÚBLICA
1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro a ser realizada conforme
indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
DATA DA ABERTURA: 10 de julho de 2015
HORA: 09:00 h (horário de Brasília/DF)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925607 – AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da divulgação do Edital no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
endereço estabelecidos no item 1 deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
2 – OBJETO
2.1 - A presente licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tem por objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização das instalações físicas e dos bens
móveis da Auditoria Geral do Estado.
2.2 - Os serviços deverão ser prestados conforme disposto no Termo de Referência, anexo I deste Edital.
2.3 – As forma de prestação dos serviços, as obrigações da empresa contratada e outros regramentos estão
estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.
2.4 - Os dados anuais de dispêndios da Administração Estadual, relativos aos serviços de limpeza e conservação,
possuem caráter meramente estimativo, não gerando qualquer obrigação à Administração Pública Estadual.
3 – DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
3.1 - Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas especializadas na prestação dos serviços e que estiverem
previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam
do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizada nas Unidades da Federação.
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3.3 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Instrumento convocatório.
3.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital ou na forma da lei.
3.5 – Somente poderão participar do certame os licitantes que desempenhem atividade pertinente e compatível com
o objeto desta licitação e que estejam devidamente autorizadas para tal.
3.6 - Não poderá participar deste PREGÃO:
3.6.1 - Os interessados sob regime de falência, concordata ou recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de
constituição.
3.6.2 - Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país.
3.6.3 - Empresas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito do Órgão e/ou da
Administração Pública Estadual.
3.6.4 - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO.
3.6.5 - Empresa que tenha em seus quadros funcionais pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores da AGE, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento.
3.6.6 - Empresa que possuir sócios ou diretores que sejam servidores da AGE;
3.7 - O licitante deverá manifestar, através de DECLARAÇÃO ESPECÍFICA, disponibilizada pelo SISTEMA, o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação para o presente PREGÃO, bem como que a
PROPOSTA está em conformidade com as exigências editalícias, sujeitando-se às sanções previstas neste
instrumento convocatório, na hipótese de declaração falsa.
3.8 - A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de Empresa de Pequeno Porte
- EPP ou Microempresa - ME.
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para
acesso ao sistema eletrônico;
4.2. O licitante deverá estar previamente cadastrado no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, na opção
PREGÃO ELETRÔNICO;
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico;
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à AGE, promotora da licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, a licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, proposta de preços, formulada de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), e as
especificações detalhadas do objeto, de forma clara, completa e minuciosa, até a data e hora marcadas para a
abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
5.2 - A licitante deverá consignar para o objeto em relação ao qual deseja enviar proposta, em campo adequado do
sistema eletrônico, o valor unitário mensal e o valor global para 12 (doze) meses, em moeda corrente nacional, já
considerados os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, inclusive os insumos
e materiais necessários.
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5.2.1 – O Pregoeiro analisará a exequibilidade da proposta apresentada pelos licitantes.
5.3 - Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas nos anexos deste edital.
5.4 - Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais.
5.5 - A proposta apresentada em desacordo com este edital será desclassificada.
5.6 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da proposta.
5.7 - As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta original
solicitada pelo pregoeiro, para habilitação no Sistema Comprasnet.
5.8 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços
propostos, inclusive solicitando os preços unitários e gerais dos materiais que serão utilizados na limpeza.
5.10 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
5.11 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6 - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
6.1 - No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, mediante a
utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.2 - A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
6.3 - As propostas de preços contendo a descrição do objeto, o valor e os eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
6.4 - Após a abertura, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
6.5 - 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.
7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estiverem
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, registrando no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.2 - Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
7.3 - O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento das especificações
constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e quanto à compatibilidade do preço para a prestação de
serviço.
7.3.1 - O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado e através do Banco
Referencial de Preços – BRP do SIMAS/PA.
7.3.2 - O valor de referência dos materiais de limpeza, necessários à execução dos serviços dos postos de auxiliar
de limpeza, foi obtido através de pesquisa no Banco Referencial de Preços – BRP do SIMAS/PA.
7.4 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AGE ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas e ele, para orientar a sua decisão.
7.5 - Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos equipamentos e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
7.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
7.7 - Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará
a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a este Edital.
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7.8 - Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor negociado, será assegurada preferência
de contratação, respeitado o seguinte:
7.8.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregão;
7.8.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.8.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
7.8.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
7.8.5 - O disposto nesta condição somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.8.6 - A licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
declaração, dando conta de seu enquadramento como tal.
7.8.7 - O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.9 - Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante detentora do menor preço será
declarada vencedora.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, considerando o valor global da contratação para 12 (doze) meses, sendo cada licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos
mesmos.
8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo licitante e registrado no
sistema.
8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.5 - 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.
8.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
8.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.8 - O sistema, automaticamente, assegurará às microempresas e às empresas de pequeno porte a preferência de
desempate quando o preço, por elas ofertados, forem iguais ou até 5% superiores ao melhor preço registrado por
empresa que não se encontre nesta caracterização (art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº 123/2006).
8.8.1 - Neste caso, após o encerramento dos lances, o sistema concederá o prazo de 05 (cinco) minutos para a
microempresa ou a empresa de pequeno porte apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora,
sob pena de preclusão.
8.8.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontre no intervalo acima informado (5%), o sistema realizará sorteio entre elas para que se identifique àquela
que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
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8.9 - O disposto no item 8.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, §2º da Lei Complementar Nº 123/2006).
8.10 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.10.1 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de aviso publicado no
Sistema Comprasnet.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - O julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço global, conforme especificações no termo
de referência deste edital.
9.2 - O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências contidas neste Edital
e Termo de Referência, pelo critério do menor preço global para o certame, podendo encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja
obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação.
9.3 - O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da AGE ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.4 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
as disposições deste Edital.
9.5 - No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do
certame.
9.6 - O pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a
eficácia para fins de classificação e habilitação.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1 - Iniciada a fase de habilitação, o licitante que tiver a melhor proposta aceita pelo pregoeiro deverá enviar, no
prazo máximo de 2 hs. (duas horas), após a comunicação ao mesmo, via fax (91) 3239-6476, ou por meio do
correio eletrônico cpl@age.pa.gov.br, a documentação relativa à:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - regularidade fiscal; e
IV – qualificação econômico-financeira.
10.2 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
a) Cédula de Identidade do representante legal da empresa (art. 28, inciso I da Lei n° 8.666/93);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual (art. 28, inciso II da Lei n° 8.666/93);
c) 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 ou
documento que comprove poderes para assinar documentos referentes a presente licitação individual (art. 28, inciso
III da Lei 8.666/93);
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício (art.
28, inciso IV da Lei 8.666/93);
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e) 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
(art. 28, inciso V da Lei 8.666/93);
f) A comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, pelo empresário ou
sociedade que será efetuada mediante Certidão expedida pela Junta Comercial da licitante.
10.3. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:
a) Apresentação de, pelo menos 02 (dois) atestados/certidões/declarações fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, comprovando que a empresa prestou ou vem prestando serviços compatíveis à
contratação;
a.1) os atestados/certidões/declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que
trata o processo licitatório;
a.2) os atestados/certidões/declarações de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
a.3) 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.
a.4) Os atestados/certidões/declarações, contendo a identificação do signatário, devem ser apresentados em papel
timbrado da pessoa jurídica e deve indicar as características e prazos das atividades executadas ou em execução
pela licitante.
b) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, endereço atual da contratante e local em que foram prestados
os serviços.
c) comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado
por período não inferior a 3 (três) anos;
c.1) Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista neste subitem, será aceito o somatório de
atestados.
d) declaração de que o licitante instalará escritório na cidade de Belém/PA, a ser comprovado no prazo máximo de
60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.
e) Declaração de que possui a qualificação e a equipe necessária para a execução do serviço.
e.1) Declaração de que, se vencedor, a empresa disponibilizará 1 (um) profissional, de nível médio ou superior,
profissional este que poderá ser um supervisor, fiscal, gerente ou preposto.
f) Declaração de que conhece as condições para execução dos serviços objeto desta licitação, nada podendo alegar
em seu favor futuramente caso seja a vencedora do certame.
10.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa
jurídica;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Natureza Tributária, ou outra equivalente,
na forma da Lei);
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS;
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de
Regularidade de Situação – CRS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Dívida Ativa da União, demonstrada pela Certidão
Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da
IN/RFB n.º 734/07 e do Decreto n° 6.106 de 30 de abril de 2007;
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
10.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:
a) Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, para as sociedades comerciais, e de Insolvência Civil, para as
Sociedades Civis, expedida pelo distribuidor da sede da licitante dentro do prazo de validade, expedida até 60
(sessenta) dias antes da entrega das propostas. Caso exista, na sede do licitante, mais de 01 (um) Ofício de Registro
de Distribuição, deverá ser apresentado, além das certidões, documento emitido pelo poder judiciário local
informando a relação dos mesmos.
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de
Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).
10.6. Além desta documentação acima elencada, deverá ser apresentada ainda:
a) Declaração de que a empresa não emprega trabalhador menor, conforme determinação do artigo 7º, XXXIII, da
CF/88.
b) Declaração de cumprimento do Art. 28, § 6°, da Constituição do Estado do Pará, de que emprega um mínimo de
5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência.
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação.
10.7 - Os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, com vista franqueada aos interessados, sendo
vedada a sua retirada ou substituição dos autos.
10.8 - A licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será inabilitada.
10.9 - Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço global e atender às exigências fixadas
neste edital.
10.10 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento
solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.11 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizado ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
10.12 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.13 - Os documentos elencados nos itens 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, deverão ser enviados pela licitante que
ofertou o menor preço no prazo máximo de 2 hs. (duas horas), após a comunicação à mesma, por meio do fax (91)
3239-6476, ou por meio do correio eletrônico cpl@age.pa.gov.br com posterior encaminhamento dos originais ou
cópias autenticadas no prazo máximo de três dias úteis, no seguinte endereço: Rua Domingos Marreiros, n° 2001,
bairro de Fátima, Belém/PA, CEP: 66060-160, At. Pregão Eletrônico nº 001/2013-AGE – em atenção ao Sr.
Pregoeiro.
10.14 - Havendo qualquer impedimento, a critério da AGE, os prazos referidos nos itens 10.1 e 10.13 poderão ser
alterados.
10.15 - O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, ainda, no prazo de 02 (duas)
horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio do fax (91) 3239-6476, ou por meio do correio eletrônico
cpl@age.pa.gov.br, a proposta original atualizada, com posterior encaminhamento em original ou cópia
autenticada, no prazo máximo de três dias úteis, no seguinte endereço: Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro
de Fátima, Belém/PA, CEP: 66060-160, At. Pregão Eletrônico nº 001/2013-AGE – em atenção ao Sr. Pregoeiro.
10.16 - O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for o caso, será
apresentado com a assinatura da licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com as seguintes informações:
a) Razão Social da licitante, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, endereço, bem como a indicação de
conta corrente, para que seja realizado o pagamento do fornecimento do objeto;
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b) Especificação completa e precisa dos serviços, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de
Referência;
c) Preço unitário e global propostos para os serviços ofertados, já devidamente corrigidos após o encerramento
dos lances, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, fretes e
encargos de qualquer natureza), deverá ser indicado em algarismo e por extenso;
c.1) Na hipótese de se verificar incoerência entre o somatório dos preços unitários e/ou global, prevalecerão as
parcelas unitárias, corrigindo-se o total. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente, o serviço será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;
10.17 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.18 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
10.19 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços de mercado.
10.20 - Na apreciação e no julgamento das propostas:
I – será considerado apenas o expressamente contido na proposta apresentada;
II – de forma alguma serão admitidas ofertas de vantagens não exigidas neste Edital ou não constantes das
propostas apresentadas;
III – não serão consideradas nem admitidas novas vantagens oferecidas após a abertura das propostas apresentadas.
10.21 - Será adjudicado o objeto da licitação à empresa cuja proposta tenha a garantia do menor preço final, desde
que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Instrumento.
10.22 - A proposta aceita vinculará o proponente obrigando-o ao seu cumprimento estrito, em razão do que o
arrependimento ou descumprimento sujeitá-lo-á às sanções legais e às previstas neste Edital.
10.23 - A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter
alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de
desclassificação;
10.24 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da entrega dos serviços será interpretada
como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura das
propostas.
10.25 – O licitante vencedor deverá apresentar declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas
as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte até o
destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
10.26 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
10.27 - A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte para valer-se do
tratamento diferenciado concedido pela LC nº. 123/2006 incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita
às penas previstas no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas
cabíveis.
11 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
11.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a realização do Pregão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail cpl@age.pa.gov.br,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.2 - Não serão conhecidas as impugnações interpostas vencidos os respectivos prazos legais.
11.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
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11.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro em até 03
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, para o endereço cpl@age.pa.gov.br.
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Declarada a vencedora, o pregoeiro abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos, para qualquer licitante, querendo,
manifestar de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, sua intenção de recorrer, registrando a
síntese de suas razões, após o que o pregoeiro decidirá sobre a abertura do prazo para recurso.
12.1.1 - Aquela que tiver a intenção de recurso aceita pelo pregoeiro, deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, já intimadas a apresentar
contrarrazões via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
12.2 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados no setor de Licitações da AGE, sito à
Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, Belém/PA.
12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer, importará a decadência do
direito ao recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora, sendo submetido o
procedimento ao Auditor Geral do Estado para homologação.
12.4 - Recurso(s), porventura interposto(s), será(ão) dirigido(s) ao Auditor Geral do Estado, por intermédio do
Pregoeiro, o qual poderá ou não reconsiderar sua decisão em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo,
encaminhá-lo(s) ao Auditor Geral do Estado, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo
prazo, contado do recebimento do recurso.
12.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos recorridos.
12.6 - Decididos os recursos, o Auditor Geral do Estado, se for o caso, fará a adjudicação do objeto à licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
12.7 - Não serão conhecidas, em hipótese alguma, as razões de recursos ou contrarrazões apresentadas
intempestivamente.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso;
13.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade exclusiva da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente, desde que o Pregoeiro não julgue procedente o mesmo.
14. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
14.1. Será realizada a celebração de instrumento específico de contrato, na forma do disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e suas alterações, do Edital e demais normas pertinentes, cuja minuta se constitui em
Anexo deste Edital e foi submetida a exame prévio da área jurídica da AGE.
14.2. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da devida convocação para firmar o
contrato. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-ão aplicadas as sanções estabelecidas.
14.3. Na data da emissão da Nota de Empenho, será verificada pela AGE, por meio de consulta on line ou
solicitada à empresa contratada, a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, nos
documentos por ele abrangidos, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante toda a vigência do contrato.
14.4. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da contratação, ou recusar-se,
injustificadamente, a firmar o contrato em 03 (três) dias úteis, poderá ser convocada outra licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
celebrar o contrato, e, assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
14.5. A licitante vencedora deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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14.6. Incumbirá à AGE providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Pará,
conforme dispõe a legislação vigente.
14.7 Como condição prévia para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá:
I – Autorizar a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, observada a legislação
específica;
II – Autorizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores,
quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
14.8 O contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de, respectiva e
sucessivamente, aprovados pelo Auditor Geral do Estado e publicados, por extrato, no Diário Oficial do Estado,
retroagindo os efeitos dos atos de aprovação e publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s)
instrumento(s).
14.9 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
15 – DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da LICITANTE no Banco do Estado do Pará S/A
– BANPARÁ, nos termos do Art. 1º do Decreto Estadual nº. 877, de 31 de março de 2008, e respectivos
regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a prestação dos
serviços, devidamente atestados pela fiscalização do contrato, como também após comprovação de regularidade
com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com a Seguridade
Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
15.2 - A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida pela AGE através de consulta aos sítios nos quais o
órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar as informações respectivas.
15.2.1 - No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.
15.2.2 - Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no subitem 15.1, e desde que não
haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

15.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
15.4 - O pagamento a ser realizado pela AGE, conforme o caso, somente será liberado, mediante as seguintes
condições:
a) A execução/fornecimento do objeto contratado conforme estabelecido no instrumento contratual, Termo de
Referência e proposta da Contratada.
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b) Comprovação da regularidade da documentação obrigatória e parcial (Receita Estadual) da contratada, mediante
a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o
FGTS, a Justiça do Trabalho e a Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
b.1) – A irregularidade para com a seguridade social ensejará a suspensão do pagamento, limitada a medida a 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da notificação pelo contratado, após o que, não havendo regularização, o
contrato será rescindido de pleno direito, fazendo jus a CONTRATADA, tão-somente, ao pagamento decorrente
dos serviços executados;
b.2) – A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da execução dos serviços, estando a CONTRATADA
sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se
assim proceder.
16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá através da seguinte Dotação
Orçamentária:
Programa: 04.122.1297-4613.
Fonte: 0101.
Natureza da despesa: 339037.
17 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
17.1 – A execução dos serviços objeto desta Licitação será nas dependências da Auditoria Geral do Estado, à Rua
Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, Belém/Pará;
17.2 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da AGE, com atribuições específicas, devidamente designado pelo Auditor Geral do Estado.
17.3 - A fiscalização será exercida no interesse da AGE e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
17.4 - Quaisquer exigências da Fiscalização do Contrato inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada.
17.5 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias na contração objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
Contrato.
17.6 - A Fiscalização do Contrato verificará se os serviços foram prestados de acordo com as exigências do Edital e
seus Anexos.
18 – DAS OBRIGAÇÕES
18.1 - OBRIGAÇÕES GERAIS
18.1.1 - São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis,
as obrigações que se seguem:
18.1.1.2 - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço prestado nos termos da legislação vigente e exigências
contidas no presente edital, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no
que for aplicável, fazer cumprir por parte de seus empregados e prepostos as normas da Contratante;
18.1.1.3 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;
18.1.1.4 – Prestar o serviço no prazo estabelecido ou quando necessário ao serviço, informando em tempo hábil
qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
18.1.1.5 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do serviço, reservando a Contratante o
direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
18.1.1.6 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93).
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18.1.1.7 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço objeto dessa licitação.
18.1.1.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela AGE sobre os objetos ofertados.
18.1.1.9 – Apresentar relatório de prestação de serviço, em papel timbrado da empresa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, quando solicitado pela AGE.
18.1.1.10 – Cumprir as demais obrigações expressas no Anexo I deste edital.
18.2 - São expressamente vedadas à CONTRATADA:
18.2.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência do
contrato;
18.2.2. A veiculação de publicidade acerca do contrato ou deste processo licitatório, salvo se houver prévia
autorização da CONTRATANTE;
18.2.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto do contrato.
18.2 - OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS
18.2.1 – Prestar o serviço atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no Termo de Referência deste Edital;
18.2.2 - Atender, de imediato, às alterações solicitadas pela AGE que não atendam aos pedidos originalmente
especificados;
18.2.3 - Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
18.2.4 - Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, causados à Administração ou a terceiros, por seus
empregados ou representantes, na forma do artigo 70, da Lei n° 8.666/93, após regular procedimento de apuração;
18.2.5 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do serviço prestado.
19. DA GARANTIA
19.1. Da garantia de execução contratual.
19.1.1. A empresa adjudicatária prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução em dinheiro.
19.1.2. Caso a empresa adjudicatária preste garantia por meio de fiança bancaria deverá utilizar o modelo constante
do Anexo VII.
19.1.3. O depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer ao seguinte:
a) Caução em dinheiro, que deverá ser depositada em banco de sua preferência. A empresa adjudicatária deverá
apresentar o comprovante.
b) Caução em fiança bancária e seguro-garantia cujo prazo de validade destas garantias será de 30 (trinta) dias
corridos, após o prazo de vigência da proposta de preços mencionada neste Edital.
19.1.4. O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue à Contratante, no ato da assinatura do
Contrato ou no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do mesmo.
19.1.5. A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Contratante à empresa adjudicatária no prazo de até
30 (trinta) dias corridos, do efetivo cumprimento das obrigações contratuais.
20 – DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
20.1 - A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada na presente contratação de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de
um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º, do Decreto nº
2.271/97.
20.2 - A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no
subitem 20.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito da contratada, e não poderá alterar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelece o inciso XXI, do art. 37, da Constituição da
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República Federativa do Brasil, sendo assegurado à contratada receber pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta.
20.3 - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da
anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da
mão de obra e os custos decorrentes dos insumos (materiais e equipamentos) necessários à execução do serviço.
20.4 - A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, convenção coletiva ou sentença normativa
deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos e que ocorrerá de
acordo com a data base da categoria.
20.5 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: da data-limite para
apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;
ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos.
20.6 - Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo à última repactuação.
20.7 - As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação.
20.8 - 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.
20.9 - Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrentes do mercado (materiais
e equipamentos), esta somente será concedida mediante a comprovação pela contratada do aumento dos custos,
considerando-se:
I – Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II – As particularidades do contrato em vigência;
III – A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
IV – Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e
V – A disponibilidade orçamentária da AGE.
20.10 - 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.
20.11 - As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão
alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual,
em que deverão ser formalizadas por aditamento.
20.12 - O prazo referido no subitem 20.10 ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar
a documentação solicitada pela AGE para a comprovação da variação dos custos.
20.13 - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.
20.14 - As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
20.15 - A contratada deverá exercer o direito a repactuação, pleiteando o reconhecimento deste perante a
CONTRATANTE, a partir do terceiro dia da data do depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão
regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da assinatura do instrumento de
aditamento de prorrogação contratual subsequente, conforme determinado nos Acórdãos TCU nºs 1.827/2008 e
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1.828/2008, do Plenário, Parecer AGU JT-02, aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União de 06/03/2009, e § 7º, do art. 40, da IN SLTI nº 2/2008, caso em que serão reconhecidos os
efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa
que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
20.16 - Se a contratada não exercer de forma tempestiva seu direito a repactuação, no prazo estabelecido neste item
e, por via de consequência, firmar o instrumento de aditamento de prorrogação do contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa.
20.17 - Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de aditamento da
prorrogação poderá conter cláusula – por solicitação da contratada, acompanhada das devidas justificativas, desde
que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação,
ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a possibilidade de repactuação pretérita
com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa que alterou o salário da categoria profissional:
I – O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da prorrogação contratual;
II – O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado ou procedida a solicitação de repactuação, em data
próxima à da prorrogação contratual, no caso em que o processamento da repactuação poderá, justificadamente,
prejudicar a prorrogação;
III – Qualquer outra situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para que a solicitação
de repactuação não tenha sido feita no prazo estabelecido neste item, ou que haja interesse da CONTRATANTE.
20.18 - Nas situações relacionadas no subitem anterior, por ocasião das prorrogações contratuais, quando possível,
a Administração deverá prever o impacto no preço efetivamente praticado de eventual repactuação não concedida,
para fins de comparação com os preços obtidos na pesquisa de preços efetuada, a qual também deverá levar
consideração o impacto do acordo ou convenção coletiva de trabalho já depositado. Caso não seja possível, o preço
efetivamente praticado deve ser comparado com os preços obtidos na pesquisa de preços, sem qualquer previsão de
impacto de eventuais novos custos.
20.19 - Para a concessão de repactuação, referente exclusivamente ao aumento de custos decorrentes do mercado
(materiais e equipamentos), a Administração deverá assegurar-se de que os preços repactuados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em
cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 40, da IN SLTI nº 2/08.
20.20 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:
I – A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II – Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão
das próximas repactuações futuras; ou
III – Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo
de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar
data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
20.21 - Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
20.22 - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
20.23 - Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo estipulado no item 20.1, pela
variação apurada no período do índice IGP-M/FGV.
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida
de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
GLOBAL da contratação, a CONTRATADA que:
21.1.1 - Apresentar documentação falsa;
21.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3 - Falhar na execução do contrato;
21.1.4 - Fraudar na execução do contrato;
21.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo;
21.1.6 - Cometer fraude fiscal;
21.1.7 - Fizer declaração falsa.
21.2 - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor relativo às
multas aplicadas em razão do item 25.6 deste Edital.
21.3 - O retardamento da execução do objeto estará configurado quando o CONTRATADO: 21.3.1 - Deixar de
iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias da data inicial para vigência do contrato;
21.3.2 - Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias seguidos ou por 10
dias intercalados.
21.4 - A falha na execução, INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL, do contrato estará configurada quando o
CONTRATADO se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas na tabela abaixo, respeitada a
graduação de infrações previstas no item 21.6 deste Edital.
GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL
Até o limite máximo de 7 ocorrências
Até o limite máximo de 6 ocorrências
Até o limite máximo de 5 ocorrências
Até o limite máximo de 4 ocorrências
Até o limite máximo de 3 ocorrências
Até o limite máximo de 2 ocorrências

21.5 - O comportamento de modo inidôneo estará configurado quando o CONTRATADO executar atos tais como
os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
21.6 - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU
1
2
3
4
5
6

TABELA DE GRADAÇÃO DE MULTA
CORRESPONDÊNCIA
INCIDÊNCIA
0,5%
Valor mensal do contrato
1,0%
Valor mensal do contrato
3,0%
Valor mensal do contrato
5,0%
Valor mensal do contrato
7,0%
Valor mensal do contrato
10,0%
Valor mensal do contrato

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
1
Fornecer mão de obra que não esteja devidamente capacitada.

NÍVEL
3

INCIDÊNCIA
Por empregado e
16
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por ocorrência

4

Deixar de submeter à CONTRATANTE a relação dos
empregados a ela disponibilizados.
Deixar de implantar a mão de obra na data estipulada em Ordem
de Execução.
Não manter vínculo empregatício com seus empregados.

5

Deixar de pagar salários.

2
3

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17

18

19

20

Deixar de pagar quaisquer encargos sociais, trabalhistas e
tributários vinculados ao objeto do contrato.
Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer benefício ou
vantagem
prevista
na
legislação
e
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter, durante a vigência do contrato, seguro pessoal
de seus empregados.
Desrespeitar
o
piso
salarial
disposto
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados para reposição imediata nos casos de faltas e quaisquer
impedimentos.
Deixar de impedir que o empregado que cometer falta disciplinar
qualificada como de natureza grave seja mantido em atividade
ou retorne às dependências da CONTRATANTE.
Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás de
identificação e/ou equipamentos de proteção individual.
Perder, durante a execução do contrato, qualquer das condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Deixar de manter seu cadastramento e sua documentação junto
ao SICAF devidamente atualizados.
Descumprir as normas de segurança da CONTRATANTE.
Deixar de nomear preposto e substituir preposto sem prévio
aviso à Administração ou ainda não apresentar o preposto
quando solicitado.
Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar.
Deixar de repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
após notificação, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.
Recusar-se a responder civil e penalmente por quaisquer danos
ocasionados à CONTRATANTE e ao seu patrimônio e/ou a
terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de
omissão da contratada ou de quem em seu nome agir.
Deixar de atender prontamente a quaisquer exigências da
CONTRATANTE inerentes ao objeto do contrato, inclusive
garantia contratual, suas atualizações e substituições.
Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para a execução

1
3

Por dia
Por empregado

6

Por dia e por
empregado
Por ocorrência e
por dia

6

6

Por ocorrência

6

Por empregado

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

3
4

Por item e por
ocorrência
Por funcionário e
por dia
Por condição e
por ocorrência
Por item e por
ocorrência
Por ocorrência

5

Por ocorrência

4

Por ocorrência

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

4

Por ocorrência

3
3
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21

24

dos serviços conforme fixado pela CONTRATANTE, segundo
suas conveniências e conforme orientação da fiscalização do
contrato.
Deixar de fornecer, mensalmente, acompanhando a nota fiscal,
quaisquer dos documentos exigidos neste Edital.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou
circunstâncias detectadas por seus empregados, quando da
execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a
integridade de pessoas e do patrimônio público.
Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou venham a
incidir sobre o contrato.

25

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato,
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

6

Por ocorrência e
por dia

26

Deixar de efetuar a reposição de mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência.

4

Por ocorrência e
por dia

4

Por ocorrência

3

Por ocorrência

6

Por dia

4

Por ocorrência

6

Por ocorrência

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

Por ocorrência e
por dia

3

Por dia

22

23

27
28

29
30

31

32

33

34

35

Deixar de disponibilizar os substitutos dos funcionários em
férias ou licença no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da saída
do funcionário.
Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela
CONTRATANTE.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente e por
escrito, com, no mínimo 3 (três) meses de antecedência,
contados da data limite da vigência deste contrato, o desejo de
não o prorrogar.
Deixar de apresentar ao fiscal do contrato os comprovantes
solicitados.
Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, o
pagamento das verbas rescisórias ou a realocação dos
empregados em outra atividade de prestação de serviços sem
interrupção do contrato de trabalho.
Recusar-se a assinar autorização para que a Administração
retenha valores conforme IN SLTI/MPOG nº 02/08, art. 19-A,
incisos II e IV.
Deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus funcionários
por meio de depósito na conta do trabalhador, de modo a
possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais.
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos

5

Por dia e por
ocorrência

3

Por dia e por
ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência e
por dia
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36

37

não previstos nesta tabela de infrações, após reincidência
formalmente notificado pela fiscalização.
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

45

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
funcionários.
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos
do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização,
sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Retirar do local da prestação de serviço quaisquer equipamentos
ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem
autorização prévia do responsável.
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE.

46
47

Deixar de cumprir determinação formal
complementar da FISCALIZAÇÃO.
Deixar de entregar o uniforme aos funcionários.

38

39
40

41
42

43
44

48

49

ou

5

Por ocorrência

1

Por empregado e
por dia

2

6
3

Por ocorrência e
por dia
Por dia e por
tarefa designada
Por ocorrência

5
5

Por ocorrência
Por ocorrência

6

Por ocorrência

1

Por item e por
ocorrência

4

Por empregado e
por dia

2
1

Por ocorrência
Por funcionário e
por dia

1

Por ocorrência

1

Por ocorrência

instrução

Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos
empregados, em agências localizadas na cidade local da
prestação dos serviços.
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para
sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise
da documentação exigida na cláusula nona deste contrato.

21.7 - A sanção de multa poderá ser aplicada a contratada juntamente à de impedimento de licitar e contratar
estabelecida no item 21.1 deste Edital.
21.7.1 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que
a contratada fizer jus.
21.8 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.
21.8.1 - Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será
descontada da garantia contratual;
21.8.2 - Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
21.8.3 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à CONTRATANTE,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa;
19
Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

21.8.4 - Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento das multas, esta deve
ser complementada no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da solicitação da CONTRATANTE.
21.9 - No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada
sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais.
22 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
22.1 - A autoridade competente para homologar este certame poderá revogá-lo em face de razões de Interesse
Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
22.2 - Os licitantes não terão direito à indenização em face da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato
(§2º do Art. 29, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005);
22.3 - No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
23. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
23.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no
artigo 78, da Lei nº 8.666/93.
23.2 - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, o contraditório e a
ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração para quê, se o desejar, a
Contratada apresente defesa no prazo de 05 (cinco) úteis dias contados de seu recebimento e, em hipótese de
desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação
comprovada da decisão rescisória.
23.3 - Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser:
a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, e XVII, do artigo 78, da
Lei nº 8.666/93;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação.
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.
24.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a AGE não será, em
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
24.3 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos
relativos a esta licitação.
24.4 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
24.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
24.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
Sessão Pública de Pregão.
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24.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados.
24.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas disposições legislativas.
24.9 - Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
24.10 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta AGE.
25.10.1 - Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes da hora normal,
nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 24.9 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
24.11 - Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no instrumento convocatório.
24.12 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e
seus Anexos deverá ser encaminhado ao Pregoeiro por e-mail: cpl@age.pa.gov.br.
24.13 – A cópia deste Edital e seus Anexos poderá ser obtida no Departamento de Administração da Auditoria
Geral do Estado, sito na Rua Domingos Marreiros, nº 2001, gratuitamente, através de meio digital, com a
apresentação de mídia de gravação. Em cópias, às expensas dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 11:00
horas ou através da internet nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.age.pa.gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br e pelo e-mail cpl@age.pa.gov.br.
24.14 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a contratação.
24.15 - Em caso de divergências entre as especificações cadastradas no Sistema COMPRASNET e as constantes do
presente Edital, prevalecerão as do Edital.
24.16 - O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar e 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.
24.17 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme prevê a legislação vigente,
no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
24.18 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato que será assinado em decorrência
deste processo licitatório, salvo se houver prévia autorização escrita da AGE.
24.19 - O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e estará disponível
também na página da AGE na internet, no seguinte endereço: http://www.age.pa.gov.br.
24.20 - Para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões relativas ao presente Edital, fica eleito o foro de Belém,
capital do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro.
Belém (PA), 08 de junho de 2015.

ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor Geral do Estado

Fábio Guedes Salgado
Pregoeiro/AGE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DA APRESENTAÇÃO
1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento às disposições da Lei nº 10.520, de 17/7/2002, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações, ao disposto no inciso I e § 2º, do artigo 9º, do Decreto nº
5.450, de 31/05/2005, subsidiariamente da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações, IN SLTI/MPOG nº 02/08 e
suas respectivas alterações, Portaria MPOG/SLTI nº 07/2011, ao disposto no inciso I e § 2º, do artigo 9º, do
Decreto nº 5.450/05 e demais legislações pertinentes, constituindo peça integrante e inseparável do procedimento
licitatório, visando viabilizar a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza,
conservação e higienização das instalações físicas e dos bens móveis da Auditoria Geral do Estado.
2. DO OBJETO
2.1 A Auditoria Geral do Estado - AGE, com base na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, no Decreto nº
2.271/97, na IN SLTI/MPOG nº 02/08 (e alterações) e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais
e regulamentares, pretende realizar a presente licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, visando a
contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higienização das
instalações físicas e dos bens móveis da Auditoria Geral do Estado.
2.2 A contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços continuados, com disponibilização
de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
uniformes e materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, a serem
prestados na Auditoria Geral do Estado.
2.3 O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o estabelecido nos §§ 1º e 2º,
do art. 65, da Lei 8.666/93.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONCEITUAÇÃO
3.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, bem como a IN
MPOG 02/2008 e suas alterações, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal da AGE, não inerente às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos, sendo que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados
da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta. Para fins deste Termo de Referência, conceituam-se: ADMINISTRAÇÃO: neste caso é a
Auditoria Geral do Estado. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS são os custos de mão de obra decorrentes
da legislação trabalhista e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na empresa e das
peculiaridades da contratação, calculados mediante incidência percentual sobre a remuneração. INSUMOS DE
MÃO DE OBRA são os custos decorrentes da execução dos serviços, relativos aos benefícios efetivamente
concedidos aos empregados, tais como transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, treinamento, e ainda
custos relativos a uniformes, entre outros. INSUMOS DIVERSOS são os custos relativos a materiais, utensílios,
suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços. DESPESAS
OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS são os custos indiretos envolvidos na execução contratual decorrentes
dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos,
calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e
trabalhistas, insumos de mão de obra e insumos diversos, tais como as despesas relativas a:
a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, o Imposto Predial Territorial
Urbano – IPTU, dentre outros;
b) pessoal administrativo;
c) material e equipamentos de escritório;
d) supervisão de serviços; e
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e) seguros.
FISCAL DO CONTRATO é o representante da AGE, especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da
execução contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade
dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização
das faltas e defeitos observados. INSTRUMENTO LEGAL é todo ato normativo ou instrumento jurídico ao qual
seja atribuída força de Lei, que tenha abrangência geral ou coletiva e disponha sobre matéria tutelada pelo Direito
Público, tais como acordos, convenções coletivas e decisões normativas trabalhistas. LUCRO é o ganho decorrente
da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual sobre a remuneração, encargos
sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra, insumos diversos e despesas operacionais e administrativas.
ORDEM DE SERVIÇO é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e
controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, que deverá estabelecer quantidades
estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço
executado com o solicitado. PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA é a descrição detalhada do
objeto a ser contratado e dos serviços a serem executados, frequências e periodicidades, características do pessoal,
materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres,
disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem adotados. PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS é o documento a ser apresentado pelas proponentes, contendo o
detalhamento dos custos que compõem os preços de sua proposta. POSTO DE SERVIÇO é a unidade de medida da
prestação de serviço caracterizado pelo período durante o qual o posto deverá ser guarnecido por pessoas
qualificadas para o desempenho das tarefas. POSTO DE TRABALHO é a unidade de medida de 01 (um)
profissional. PREPOSTO é o representante da Contratada, aceito pela Administração, no local dos serviços, para
representá-la na execução do contrato. SALÁRIO NORMATIVO é o salário estabelecido para determinadas
categorias profissionais, pertinentes à execução do contrato, por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
SALÁRIO é o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido diretamente na execução contratual, não
podendo ser inferior ao estabelecido em acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou lei, ou ainda, quando
da não existência destes, poderá ser aquele praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais
para a categoria profissional correspondente. SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles serviços auxiliares,
necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a
continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.
REPACTUAÇÃO é a espécie de reajuste contratual que deve ser utilizada para serviços continuados com
dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, de modo a garantir a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo estar prevista no instrumento convocatório
com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do acordo ou convenção
coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes de mão de obra. REMUNERAÇÃO é o
salário base percebido pelo profissional em contrapartida pelos serviços prestados mais os adicionais cabíveis, tais
como hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional
de risco de vida e demais que se fizerem necessários. TRIBUTOS são os valores referentes ao recolhimento de
impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente.
4. DA JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO E OBJETIVO
4.1 A presente licitação justifica-se pela necessidade de execução de serviços de limpeza, conservação e
higienização, com disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais, insumos e equipamentos
necessários e adequados para execução nas instalações e nos bens móveis da AGE, a fim de manter o ambiente
adequadamente organizado, limpo e salubre para todos, visando um local de trabalho mais satisfatório aos
servidores e a todos os usuários dos serviços prestados pela AGE.
4.2 Atende de maneira irrefutável o que está disposto no artigo 7º e parágrafos, da IN/SLTI 02/08, abaixo
colacionado:
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"Art. 7º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem,
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de
preferência, objeto de execução indireta.
§ 1º Na contratação das atividades descritas no caput, não se admite a previsão de funções que lhes sejam
incompatíveis ou impertinentes.
§ 2º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção,
tais como os elencados na Lei nº 9.632/98.
§ 3º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a nomenclatura
estabelecida no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego”.
4.3 A referida contratação está ainda de acordo com o disposto no artigo 9º, da IN/SLTI 02/08, que traz:
“Art. 9º É vedada a contratação de atividade que: I – sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro
geral de pessoal; II – constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e (...)”.
4.4 A contratação também está de acordo com o disposto no art. 6º, da IN/SLTI 02/08, onde se menciona que
somente os serviços continuados, que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão
institucional do órgão ou entidade, podem ser contratados na qualidade de terceirizados pela Administração e que
não deverá haver vínculo de pessoalidade e subordinação.
4.5 Os serviços a serem contratados podem ser classificados como de caráter auxiliar, acessório ou complementar
das atividades finalísticas dos órgãos e entidades do Poder Executivo, de forma que os cargos licitados não são
inerentes aos grupos de categorias funcionais do Governo do Estado do Pará, podendo ser objeto da contratação,
pois não possuem atribuições semelhantes ou que possa constituir atividade ilícita quando comparados aos cargos
previstos na Lei nº 4.621, de 18 de maio de 1976, que estabelece diretrizes para a classificação de cargos e funções
no Serviço Público Estadual e na Lei nº 6.627, de 03 de fevereiro de 2004, que altera a denominação de
terminologias e níveis de vencimentos dos quadros de cargos de provimento efetivo da administração direta, das
autarquias e fundações do Poder Executivo.
2.6 Diante do exposto, justifica-se plenamente a necessidade de licitação para a contratação dos serviços e
quantitativos descritos.
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 Os serviços serão executados com obediência ao disposto na IN SLTI/MPOG nº 02/08 e demais normas legais e
regulamentares pertinentes. A contratação se dará através de certame licitatório na modalidade Pregão, forma
Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, em sessão pública realizada por meio do sistema eletrônico, no portal de
compras do governo federal – COMPRASNET, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.2 A contratação compreenderá, além da disponibilização da mão de obra para os serviços, o fornecimento dos
materiais de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados para a execução dos serviços de limpeza,
conservação e higienização, especificados no presente Termo de Referência.
5.3 Os dados anuais de dispêndios da AGE relativos aos serviços de limpeza, conservação e higienização, possuem
caráter meramente estimativo, não gerando qualquer obrigação para a AGE.
5.4 As propostas comerciais deverão ser confeccionadas conforme os regramentos deste Termo de Referência,
levando em conta o item que concorre e o valor mensal e global para a prestação do serviço, tanto o seu cômputo
unitário quanto o seu cálculo geral.
5.5 Em virtude do enunciado da Súmula 331/TST e no intuito de impedir a geração de vínculo empregatício com os
empregados da contratada através da pessoalidade e da subordinação direta, a contratada deverá providenciar
supervisor responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, o qual deverá
vistoriar o local do trabalho no mínimo 03 (três) vezes por semana, fiscalizando e ministrando a orientação
necessária aos executantes dos serviços. Não será aceita a nomeação de encarregado dentre os auxiliares de limpeza
contratados, visto tratar-se de categorias diferentes, com atribuições e salários distintos estabelecidas na convenção
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coletiva de trabalho. Tal situação configuraria desvio de função. O encarregado terá a obrigação de reportar-se,
quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração (gestor, executor
de contato ou fiscalização).
6. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Os serviços de limpeza, conservação e higienização das instalações e bens móveis da AGE serão executados na
própria sede da Auditoria Geral do Estado, localizada na Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima,
Belém/PA.
7. DO DIMENSIONAMENTO DA MÃO DE OBRA
7.1 Para dimensionamento da mão de obra, destinada à execução dos serviços de limpeza, conservação e
higienização das instalações e bens móveis a serem realizados nas instalações físicas da AGE, a licitante
considerará por POSTO DE SERVIÇO, que é a unidade de medida da prestação de serviço caracterizado pelo
período durante o qual o posto deverá ser guarnecido por pessoas qualificadas para o desempenho das tarefas,
devendo levar em conta, nessa dimensão da força de trabalho os índices de produtividade estabelecidos para cada
POSTO DE SERVIÇO, na forma do disposto nos arts. 44 e 45 da IN MPOG/SLTI nº 02/2008 e suas alterações:
I – áreas internas não inferiores: 600m2;
II – áreas externas não inferiores: 1.200m2;
III – esquadrias externas não inferiores, na face interna ou externa: 220m2, observada a periodicidade prevista neste
Termo de Referência;
IV – fachadas envidraçadas não inferiores: 110m2, observada a periodicidade prevista neste Termo de Referência.
8. DA JORNADA DE TRABALHO
8.1 A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00 às 17:00 horas, com intervalo de 02
(duas) horas para almoço/descanso, e aos sábados eventualmente, conforme programações agendadas pela
contratante, por se tratar de uma eventualidade, que poderá nem ocorrer. Não deverá ser cotado na planilha de
preços vale transporte para o sabádo;
8.1.1 O horário de trabalho dos profissionais constantes neste Termo de Referência poderá ser alterado de acordo
com a conveniência administrativa do Contratante, desde que não exceda a carga semanal em contrato e que a
Contratada seja informada pelo Contratante com ao menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
8.1.2 Para o controle de frequência as empresas poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de
jornada de trabalho nos termos dos artigos 2º e 3º, da Portaria nº 373, de 25/2/2011, sem prejuízo do disposto no
artigo 74, parágrafo 2º, da CLT, que determina o controle de jornada por meio manual, mecânico e eletrônico.
9. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO
9.1 Para ocupação dos Postos de Trabalho os profissionais a serem contratados deverão possuir os seguintes
requisitos, bem como os descritos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e
Emprego, para as categorias profissionais relacionadas neste Termo de Referência:
9.1.1 Auxiliar de Limpeza
a)- Idade superior a 18 anos;
b)- ensino fundamental incompleto;
10– ATRIBUIÇÕES DOS AUXILIARES DE LIMPEZA
10.1 Áreas internas
10.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado:
a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das
janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
b) Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes;
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c) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
d) Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas
vezes ao dia, uma vez em cada turno;
e) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
f) Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de ardósia, cerâmicos e emborrachados;
g) Varrer os pisos de cimento;
h) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao dia;
i) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
j) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
k) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
l) Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local
indicado pela Administração;
m) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;
n) Limpar os corrimãos;
o) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração, usando técnicas de higiene
necessárias;
p) Lavar os os talheres, copos, pratos, garrafas térmicas e demais louças;
q) Suprir as garrafas das geladeiras com água mineral fornecida pelo Contratante;
r) Limpar e lavar as geladeiras;
s) Limpar o fogão, o forno e os armários de cozinha, mantendo-os sempre em ordem;
t) Manter a limpeza e organização geral da cozinha;
u) A contratada deverá fornecer material de limpeza necessário à realização dos trabalhos, que deverá ser de
primeira qualidade;
v) Manter todas as áreas de jardins sempre limpa e vistosas;
w) Varrer e recolher as folhas que caem das plantas e árvores, bem como quaisquer outros objetos que se
encontrem sobre as áreas externas (jardins ou nos pátios);
x) Sempre que necessário, respeitadas as suas especificidades, aguar algumas espécies vegetais integrantes dos
jardins;
y) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
10.1.2 Semanalmente, uma vez quando não explicitado:
a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
c) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
d) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
e) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de ardósia, cerâmicos e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;
f) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
g) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool;
h) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
i) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
10.1.3 Mensalmente, uma vez. A empresa deverá comunicar a administração quando da realização dos serviços.
a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
b) Limpar forros, paredes e rodapés;
c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
d) Limpar persianas com produtos adequados;
e) Remover manchas de paredes;
f) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;
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g) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético.
h) Podar a vegetação que contorna o calçamento do estacionamento interno;
10.1.4 Semestralmente, uma vez. A empresa deverá comunicar a administração quando da realização dos serviços.
a) Lavar a caixa d'água do prédio, remover a lama depositada e desinfetá-la.
10.2 Esquadrias
10.2.1 Quinzenalmente, uma vez
a) Limpar todos os vidros das janelas (face interna), aplicando-lhes produtos antiembaçantes;
b) Limpar portas envidraçadas (face interna e externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes;
c) Limpar todas as portas e janelas de madeira.
10.2.2 Bimestralmente, uma vez. A empresa deverá comunicar a administração quando da realização dos serviços.
a) Limpar todos os vidros das janelas/fachadas envidraçadas (face externa), aplicando-lhes produtos
antiembaçantes.
10.3 Áreas Externas
10.3.1 Diariamente, uma vez
a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos cerâmicos, de ardósia e emborrachados;
c) Varrer as áreas pavimentadas;
d) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
e) Retirar o lixo duas vezes ao dia, uma vez em cada turno, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros,
removendo-os para local indicado pela Administração;
f) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;
g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
10.3.2. Semanalmente, uma vez.
a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);
b) Limpar/lavar escadas externas;
c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
10.3.3. Mensalmente, uma vez. A empresa deverá comunicar a administração quando da realização dos serviços.
a) Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;
b) Lavar os pisos cerâmicos, de ardósia e emborrachados, com detergente, encerar e lustrar;
c) Limpar as caixas de coleta/gordura/inspeção;
d) Limpar as calhas de recepção de águas pluviais, desobstruindo se for o caso;
e) Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que
estejam impedindo a passagem de pessoas;
f) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.
10.3.4 Bimestralmente, uma vez. A empresa deverá comunicar a administração quando da realização dos serviços.
a) Lavar paredes externas;
b) Limpar tetos da área externa.
10–B. ATRIBUIÇÕES DO ENCARREGADO:
a) Supervisionar, coordenar e orientar os serviços dos auxiliares de limpeza zelando pelo cumprimento dos prazos e
pela qualidade dos serviços;
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b) Distribuir tarefas aos auxiliares de limpeza, responsabilizando-se pelo cumprimento das mesmas;
c) Efetuar os pedidos de materiais e recebimento, junto com ao Gestor do Contrato, dos mesmos;
d) Controlar o consumo dos materiais de limpeza, bem como manter os estoques em níveis adequados para a
continuidade da execução dos serviços;
e) Autorizar, junto ao depósito, a distribuição de materiais de limpeza e higienização;
f) Proceder à revisão dos serviços executados;
g) Controlar a pontualidade e assiduidade dos empregados da Contratada;
h) Comunicar à Contratante, por escrito, quaisquer irregularidades no tocante à execução dos serviços e/ou outras
ocorrências;
i) Zelar pela disciplina e apresentação pessoal dos funcionários;
j) Receber e emitir documentos;
k) Encaminhar ao Gestor de Contrato, as Notas Fiscais dos materiais de limpeza entregues para o uso em todas as
dependências, previstas em contrato;
l) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada;
m) Esclarecer, quando solicitado pelo Gestor de Contrato, qualquer dúvida com relação a assunto inerente à
execução do Contrato;
n) Exercer outras atribuições pertinentes à coordenação da equipe.
11. DO MATERIAL DE CONSUMO MENSAL E DOS EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
11.1 Materiais de Consumo por Posto de Trabalho (Por empregado)
11.1.1 O material de consumo mensal, mínimo e necessário, considerando as áreas internas e externas e demais
partes edificadas que serão limpas, conservadas e higienizadas, a serem empregados na execução dos serviços,
ressalvados outros necessários à boa prestação das atividades contínuas contratadas, é o seguinte:
Item

1

2

3

4

Descrição dos itens
Água sanitária, composição química hidróxido de
sódio e carbonato de sódio, princípio ativo:
hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à
2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas,
banheiros, pias, tipo comum, frasco de 5L,
acondicionadas em embalagens de papelão
identificadas.
Desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação
bactericida, aroma lavanda. Frasco de 5L.
Acondicionadas em embalagens de papelão
identificadas, 5L.
Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC.
Essências
suaves.
Aplicação:
aromatizador
ambiental. Frasco de 500ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
Desodorizador sanitário, refil (PEDRA). Aspecto
físico: tablete sólido de 35g. Aplicação: para vaso
sanitário. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, número do

Marca/
Similar

Unid.

Qtd.
mensal

Valor
unitário

Valor
mensal

Brilhante

FRC

02

R$ 10,51

R$ 21,02

Pinho Bril

FRC

02

R$ 13,23

R$ 26,46

Glede

Unid.

02

R$ 7,98

R$ 15,96

Pato ou
Harpic

Unid.

10

R$ 0,70

R$ 7,00
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

lote, validade e número de registro no Ministério da
Saúde.
Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para
moscas, mosquitos e baratas, frasco 450ML
Limpador de uso geral (multiuso), tubo com 500 ml.
Utilizado para limpeza de azulejos, plásticos e
esmaltados, fogões e superfícies laváveis. Indicado
para remover gorduras, fuligem, poeira, marcas de
dedos e saltos, riscos de lápis. Aroma campestre.
Sem presença de amônia na composição.
Acondicionadas em embalagens de papelão
devidamente identificadas.
Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor. Frasco
plástico de 500ml, com gatilho. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade
e número de registro no Ministério da Saúde.
Sabão em barra, de glicerina, 500g. Embalado em
saco plástico. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número do lote, validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
Sabão em pó alvejante com tensoativos,
coadjuvante, cinergista, branqueador ópticos,
enzimas, tampamentos, corantes, elevandor de
espuma, carga, perfume e água. Embalagem
(caixa/pacote) de 500g. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número do lote, validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
Toalhas de papel, rolo com 60 toalhas de 21,0cm x
20,0cm cada.
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com
fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para
higienização e hidratação da pele. Frasco de 5 litro.
A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, número do lote,
validade e número de registro no Ministério da
Saúde.
Saponáceo em pó, 300g.
Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa,
perfumada, para aplicação em móveis e superfícies
lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 500ml
com bico econômico. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência, número do lote, validade e número de
registro no Ministério da Saúde.

SBP

LAT

02

R$ 7,99

R$ 15,98

Veja

FRC

03

R$ 3,40

R$ 10,20

Veja

FRC

03

R$ 4,60

R$ 13,80

Ypê

BRR

01

R$ 4,99

R$ 4,99

Omo

SC

02

R$ 3,78

R$ 7,56

Mili

ROL

04

R$ 2,82

R$ 11,28

Naturals

FRC

01

R$ 7,29

R$ 7,29

Sapólio
Radium

FRC

03

R$ 2,56

R$ 7,68

Poliflor

LAT

01

R$ 2,30

R$ 2,30
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14

15

16

17
18
19
20
21

22

23

24
25
26
27

28

Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral,
teor alcoólico 70% INPM, acondicionadas em
embalagens de papelão identificadas, com 12
unidades de 1 litro cada.
Detergente líquido concentrado, composto de
tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes
componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de
sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças,
talheres e panelas, aroma natural, com tensoativos
biodegradável. Frasco de 500 ml, acondicionado em
caixa de papelão, devidamente identificadas.
Naftalina em bolas pacote c/ 1Kg na embalagem
deverá constar instruções de uso, validade, químico
responsável
Espanador para limpeza de móveis, em fibra com
cabo curto de madeira ou plástico, contendo a marca
do fabricante no corpo do produto.
Espanador de teto/Vasculhos.
Pano p/ limpeza de chão tipo saco alvejado.
Flanela de algodão amarela, para limpeza, tamanho
28 de largura x 48 cm comprimento, C/ bainha.
Flanela de algodão amarela, para limpeza, tamanho
40 de largura x 61 cm comprimento, C/ bainha.
Rodo, material cabo madeira revestido com plástico,
material suporte de plástico, comprimento do
suporte 30 cm, quantidade de borrachas 02 un,
características adicionais cabo com rosca plástica.
Rodo, corpo de material plástico reforçado, com
duas lâminas em borracha reforçada medindo 40cm
com cabo de madeira com comprimento mínimo de
1,50m, revestido em plástico com identificação do
produto.
Limpador de Vidros Combinado Rodo e Lavador
Extensível 3,40cm x 30 cm Columbus
Vassoura de pêlo 30 cm, cabo de madeira revestido
em plástico c/ rosca em plástico.
Vassoura de piaçava 30cm, cabo de madeira
revestido em plástico, p/chão com rosca em plástico.
Vassourinha, cabo de madeira ou plástico, p/
banheiro.
Escova Oval multiuso em PP com cerdas onduladas
de 25 mm de altura e desenho anatômico que
encaixa perfeitamente na mão. Ideal para lavar
roupas e uso geral de limpeza. Resistente até 60*.
Escova com 62 tufos.
Pá p/ lixo, em plástico tamanho médio, cabo de

Itajá

CX

02

R$ 58,80

R$
117,60

Ypê

FRC

03

R$ 1,49

R$ 4,47

Perdigon

PCT

01

R$ 16,30

R$ 16,30

Bralimpia

UND

01

R$ 6,00

R$ 6,00

Bralimpia
Esfregão

UND
UND

01
04

R$ 5,10
R$ 4,30

R$ 5,10
R$ 17,20

Ouro

UND

02

R$ 1,14

R$ 2,28

Ouro

UND

02

R$ 2,72

R$ 5,44

Rodo
Mágico
Shallper

UND

01

R$ 4,16

R$ 4,16

Shallper

UND

01

R$ 4,90

R$ 4,90

Bralimpia

UND

01

R$ 12,00

R$ 12,00

Danesa

UND

01

R$ 11,11

R$ 11,11

Pituxa

UND

01

R$ 8,17

R$ 8,17

Danesa

UND

01

R$ 2,90

R$ 2,90

Danesa

UND

01

R$ 1,50

R$ 1,50
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30

75cm revestido em plástico
MOP ÚMIDO - Descrição: Kit - 01 balde com
espremedor 12 litros, 01 MOP algodão 190 g. Cabo
em alumínio leve - dimensões: 147,3 x 4,1 x 4,1 cm

Esponja de limpeza, material lã aço fina,
abrasividade mínima, aplicação utensílio de
31
alumínio, pacote com 8 unidades. Lã de aço p/ louça.
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma),
formato retangular, medindo 110x75x23mm,
32
abrasividade média. Composição: espuma de
poliuretano com bactericida, fibra sintética com
abrasivo.
Papel toalha interfolhado, grofado, branco de 1ª
33
qualidade com 100% fibras naturais, medidas 22cm
x 21cm pct c/1250 und.
Luvas de borracha, material látex natural 100%, com
certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho,
34
tamanho médio, cor amarela, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante,
uso doméstico.
Luvas de borracha, material látex natural 100%, com
certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho,
35
tamanho grande, cor amarela, características
adicionais aveludada internamente e antiderrapante,
uso doméstico.
Luva de algodão pigmentada com pvc antiderrapante
na palma, com punho, tricotada
4 fios,
antiderrapante na palma, grande flexibilidade e
36
resistência a abrasão, sem costura. Os pigmentos em
PVC devem estar firmemente aderidos aos fios e não
se soltar facilmente. Suas dimensões devem estar de
acordo com a NBR 13712/96.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
37
densidade, p/ 30 litros, pacote c/ 10 und.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
38
densidade, p/ 50 litros, pacote c/ 10 und.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
39
densidade, p/ 100 litros, pacote c/ 05 und.
Papel higiênico 100% fibras naturais, absorvente e
resistente, picotado, grofado, com relevo, folha
simples na cor branca (100% branca), neutro, de
40
primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo
30mx10cm. A embalagem deverá ter boa
visibilidade do produto, Solúvel em água.
TOTAL GERAL ESTIMADO

Condor

UND

01

R$ 5,94

R$ 5,94

Bralimpia

CJ

01

R$ 85,00

R$ 85,00

Bombril

PCT

01

R$ 1,47

R$ 1,47

Scotch
Brite

UND

02

R$ 2,67

R$ 5,34

Snob

PCT

08

R$ 12,00

R$ 96,00

Sanro

PAR

01

R$ 2,30

R$ 2,30

Sanro

PAR

01

R$ 2,45

R$ 2,45

Sanro

PAR

01

R$ 7,20

R$ 7,20

Zupp

PCT

05

R$ 2,35

R$ 11,75

Zupp

PCT

04

R$ 2,40

R$ 9,60

Zupp

PCT

06

R$ 3,49

R$ 20,94

Fofinho

FAR

03

R$ 2,34

R$ 7,02

R$ 625,66
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Observações:
1) Todos os produtos acima relacionados deverão ser de 1ª qualidade e sujeito à prévia aprovação da AGE,
devendo ser entregue no local indicado pela CONTRATANTE, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês;
2) A descrição de marca de produto de limpeza e higienização destina-se a referenciar aspectos de qualidade e
produtividade;
3) Entende-se como similar o produto de outra marca que possua qualidades iguais ou superiores aos referenciados.
Sua adoção, contudo, deverá ser precedida de testes comprobatórios de adequação pelo setor responsável pela
fiscalização do contrato;
4) Nas Planilhas de Preços e Consumo Estimado de Materiais de Limpeza, constante neste Termo de Referência,
será verificado o seguinte:
a) A eventual existência de saldos que poderão implicar redução equivalente no valor da fatura;
b) Em casos extremos, quando a AGE realizar atendimento ao público externo, os quantitativos de materiais, acima
listados, poderão ser acrescidos, respeitado o limite legal.
b.1) Os casos acima expostos devem ser precedidos de despacho fundamentado do fiscal do contrato, devidamente
ratificado pelo ordenador de despesa do Órgão.
5) Os produtos encaminhados deverão estar acompanhados das notas fiscais correspondentes ou relação, as quais
deverão ser recebidas e conferidas pelo setor responsável pela fiscalização.
6) Os materiais de limpeza, constantes deste Termo de Referência, serão faturados por medição, ou seja, será
efetuado o pagamento conforme o quantitativo consumido no mês, após conferência do setor responsável pela
fiscalização do contrato.
7) Os valores dos materiais acima foram obtidos através de pesquisa de preços realizada no Banco referencial de
Preços do SIMAS.
8) Os preços constantes na tabela acima devem ser utilizados como referência, quando da elaboração da planilha de
custos. Contudo, os licitantes poderão, por sua conta e risco, ofertar preços inferiores aos estimados para os
materiais, desde que isso não afete a qualidade e quantidade dos produtos ofertados.
11.1.2 Sempre que solicitado, a Contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, amostras dos produtos de limpeza
utilizados na prestação dos serviços contínuos. A Contratada deverá manter em estoque nas dependências da AGE,
quantidade de material de consumo para 30 (trinta) dias de serviços. Contudo, caso não haja espaço para
armazenamento dos materiais, prazo inferior poderá ser acordado entre as partes.
11.2 Equipamentos
11.2.1 A Contratada deverá manter, nas dependências da AGE, a relação mínima de equipamentos abaixo
discriminados:
Descrição do Material

Escada de aço, tipo cavalete com 06 (seis) degraus
Aspirador de pó industrial e acessórios
Máquina jato de água alta pressão
Mangueira de plástico de 20 (vinte) metros
Baldes de 20 (vinte) litros
Cestos/baldes lixeira de 15 e 30 litros
Cestos de lixo em polímeros para utilização em área externa
Placas de sinalização de piso molhado/escorregadio
Porta papel toalhas para os banheiros
Pá para lixo, em plástico, tamanho médio, cabo de 75cm, revestido de plástico.

Unidade
de
Medida
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

Quantidade

01
01
01
01
12
10
05
05
08
01
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Mop Úmido – Descrição do kit: 01 balde com espremedor 12 litros, 01 Mop
algodão 190g, cabo em alumínio leve – dimensões: 147,3 X 4,1 X 4,1 cm.
Pá com cabo
Tesoura p/ jardim

CONJ

01

UND
UND

02
01

11.2.2 A relação acima se refere ao mínimo necessário para a realização dos serviços. Entretanto, qualquer outro
equipamento necessário e/ou acréscimo nos quantitativos relacionados deverá ser fornecido pela Contratada sem
ônus adicionais para a Contratante.
11.3 Uniformes
11.3.1 A empresa deverá fornecer a todos os seus empregados 2 (dois) conjuntos de uniformes por ano, de boa
qualidade, sendo que os mesmos deverão atender às seguintes especificações:
Auxiliar de Limpeza
Tipo
Calça
Camisa
Par de
sapatos
Par de
meias
Botas

Quantidade Semestral
02
02
02
02
01

Especificações
Conjunto com calça de boa qualidade.
Camisas de mangas curtas de boa qualidade.
Tipo esporte fino, com cadarço, de couro, solado de borracha, cor preto de
boa qualidade. Marca Francoop, ou similar.
Tecido 60% algodão, 39% poliamida e 1% elastano, cor preta, de boa
qualidade, marca Lupo ou similar.
Par de botas emborrachada, cano médio na cor preta.

Notas:
1. O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue antes do início dos serviços;
2. O uniforme está sujeito à prévia aprovação da AGE e, a pedido dela, poderá ser substituído caso não corresponda
às especificações indicadas neste item;
3. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações do uniforme, quanto ao tecido, à cor e ao modelo, desde
que aceitas pela Administração;
4. O uniforme deverá ser entregue ao funcionário, mediante recibo, cuja cópia deverá ser entregue à
CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega;
5. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;
6. A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado, quando da entrega dos novos ou do
término da vigência contratual;
7. No caso de desgaste prematuro, a empresa deverá substituir os uniformes imediatamente;
8. Os prestadores de serviços deverão comparecer devidamente uniformizados na AGE, cabendo à Contratada o
fornecimento dos respectivos uniformes (conjunto), de seis em seis meses, após aprovação da fiscalização do
contrato;
9. Os uniformes deverão ser confeccionados em tecidos laváveis, transpiráveis, resistentes, com boa solidez ao
cloro e à luz, baixo percentual de encolhimento e desbote e, ainda, deverão conter o logotipo da empresa, o qual
deverá guardar harmonia com a discrição e a boa estética.
12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se, além do cumprimento da legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e
seus Anexos, ao seguinte:
12.1 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços,
tais como:
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a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-transporte;
f) vales-refeições;
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.
12.2 manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo
empregatício com a AGE;
12.3 manter em local acessível aos seus funcionários caixa de primeiros socorros contendo materiais para curativo
e medicamentos;
12.4 manter, ainda, os seus funcionários identificados com crachá e devidamente uniformizados, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares da AGE;
12.5 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;
12.6 arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no
recinto da Contratante;
12.7 responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes completos para seus empregados para uso durante a
execução dos serviços, sendo os mesmos de primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais deverão ser
trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado à Contratante exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que
não atendam às condições mínimas de apresentação;
12.8 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório;
12.9 submeter à fiscalização ao fiscal do contrato da AGE a relação de empregados, inclusive substitutos eventuais,
acompanhada da respectiva identificação;
12.10 comprovar a qualquer tempo, perante a Contratante, os vínculos empregatícios mantidos com seus
empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de Previdência Social e de Saúde, além do atestado
de sanidade física e mental, devidamente anotadas e atualizadas;
12.11 indicar à Contratante o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e
receber comunicações ou transmiti-las ao órgão/executor incumbido da fiscalização do contrato;
12.12 assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros,
por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do
exercício das atribuições previstas no contrato;
12.13 comunicar verbal e imediatamente, ao executor do contrato, todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos serviços e no menor espaço de tempo possível, reduzir a escrito a comunicação verbal, acrescentando
todos os dados e circunstâncias necessários ao esclarecimento dos fatos;
12.14 cumprir as instruções complementares do executor do contrato, quanto à execução e horário de realização
dos serviços, bem como da permanência e circulação de seus empregados no Prédio da Contratante;
12.15 realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do
contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à
disposição para verificação pelo executor do contrato;
12.16 fornecer, aos seus empregados, curso e/ou treinamento necessário à boa execução dos serviços e fora do
expediente normal de trabalho;
12.17 substituir os empregados faltosos, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e com
crachá, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido;
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12.18 apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora após a comunicação, devidamente
uniformizado(s) e portando crachá(s) de identificação;
12.19 enviar à Contratante a escala de férias do pessoal contratado;
12.20 substituir os empregados, por solicitação da Contratante, de forma a adequá-los a sua especialidade, bem
como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços, sempre que exigido, independentemente de
apresentação de motivos;
12.21 assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
12.22 instruir seus empregados, quanto à prevenção de incêndios;
12.23 registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, independentemente da colocação de “relógios de ponto” nos locais determinados pela
Administração, bem como as ocorrências havidas;
12.24 fornecer pessoal, por ela recrutado em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, designado
para a execução dos serviços, devendo atender, dentre outros, os seguintes requisitos mínimos:
a) ter qualificação para o exercício das atividades que lhe foram confiadas;
b) ser pontual e assíduo ao trabalho;
c) ter bons princípios de urbanidade e apresentar-se sempre com uniforme completo, limpo e com crachá.
13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
13.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei n°
8.666/93.
13.2 Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
13.3 Comunicar a empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços e no caso de imperfeições, fixar prazo para correção;
13.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições deste processo;
13.5 Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA nos termos do Edital do Processo Licitatório Pregão
Eletrônico n° 002/2015-AGE;
13.6 Rejeitar em todo ou em parte os serviços em desacordo com o Contrato.
14. PRAZO DE VIGÊNCIA
14.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado
conforme legislação em vigor.

15. DA QUANTIDADE E DO VALOR ESTIMADO
Cargo
Auxiliar de
Limpeza

Nº de Postos
02

TOTAL DE POSTOS

CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO ESTIMADO
Local do Posto de Serviço
Custo por Posto (R$)
AGE
R$ 3.023,14

Custo Mensal (R$)
R$ 6.046,29

Custo Total Mensal dos Postos – R$ 6.046,29
Custo Total dos Postos para 12 meses – R$ 72.555,48

16. DA PROPOSTA COMERCIAL E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
16.1 O licitante deverá apresentar a Proposta Comercial de acordo com o quadro abaixo. Os valores expressos na
Proposta Comercial já devem estar incluídos todos os tributos, taxas e encargos relativos ao objeto licitado.
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Ref.
1

Descrição dos
Serviços

Quant.

Preço Unitário
Mensal por Posto

Preço Mensal
Total

Preço Global Total

02

16.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
16.2.1 O preço proposto deverá incluir:
a) Todas as despesas com salários, leis sociais, leis trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições,
transportes, alimentação, treinamento, despesas administrativas, lucro e demais insumos necessários à sua
composição;
b) Não será admitido que os recolhimentos de encargos sociais (tais como SESI ou SESC, SENAI ou SENAC,
INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros)
informados nas planilhas sejam calculados em percentuais inferiores aos estabelecidos na legislação vigente;
c) Para fins de análise, julgamento e classificação das propostas, será considerada a aplicação dos percentuais legais
relativos a encargos, segundo os critérios estabelecidos pelo MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO - MPOG, no Manual de Orientação Para Preenchimento da Planilha de Custo e
Formação de Preços, disponível no sítio COMPRASNET (publicações/manuais /terceirização);
d) Para os demais casos, será admitida variação, sendo obrigatório que a licitante justifique, por meio de memória
de cálculo, os percentuais que considerar em sua proposta;
e) As licitantes deverão registrar, na Planilha de Custos, os tributos de forma discriminada, conforme o regime de
tributação a que estão submetidas (exceto IRPJ e CSLL).
f) A Planilha deverá ser instruída com as necessárias notas explicativas que permitam o perfeito entendimento de
cada um dos valores que a compõe.
g) A Planilha de Custos é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante elaborar sua própria planilha,
desde que dela constem todos os custos considerados na composição do preço e nos termos da Instrução Normativa
nº 02/2008 e PORTARIA Nº 7, DE 9 DE MARÇO DE 2011.
16.3 Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preço e dos documentos
de habilitação, atendidas as exigências do edital, houver ofertado o menor preço global para a execução do objeto
da licitação.
16.4 Será desclassificada a proposta que não contemple todos os serviços relacionados no objeto do edital, bem
como a que não contemple os mesmos percentuais previstos no Anexo VII da IN SLTI/MPOG nº 2/2008 para fins
de retenção da nota fiscal/fatura e depósito na conta vinculada específica.
16.5 Conforme determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 7459/2010/TCU – 2ª
Câmara, não serão habilitadas entidades sem fins lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não tenham nexo
com os serviços a serem prestados.
16.6 Os dados anuais de dispêndios da Administração Estadual relativos aos serviços objeto do presente certame
possuem caráter meramente estimativo, não gerando qualquer obrigação para a AGE.
16.7 Os valores expressos na proposta comercial do licitante vencedor não serão repactuados e reajustados,
refletindo os preços e condições comerciais praticados no mercado, salvo nos casos da manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, na forma estabelecida no Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal, e demais disposições
legais em vigor.
17. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO
17.1. Será realizada a celebração de instrumento específico de contrato, na forma do disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e suas alterações, do Edital e demais normas pertinentes, cuja minuta se constitui em
Anexo deste Edital e foi submetida a exame prévio da área jurídica da AGE.
17.2. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da devida convocação para firmar o
contrato. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-ão aplicadas as sanções estabelecidas.
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17.3. Na data da emissão da Nota de Empenho, será verificada pela AGE, por meio de consulta on line ou
solicitada à empresa contratada, a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, nos
documentos por ele abrangidos, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante toda a vigência do contrato.
17.4. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da contratação, ou recusar-se,
injustificadamente, a firmar o contrato em 03 (três) dias úteis, poderá ser convocada outra licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
celebrar o contrato, e, assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
17.5. A licitante vencedora deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
17.6. Incumbirá à AGE providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado do Pará,
conforme dispõe a legislação vigente.
17.7 Como condição prévia para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá:
I – Autorizar a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, observada a legislação
específica;
II – Autorizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores,
quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
17.8 O contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de, respectiva e
sucessivamente, aprovados pelo Auditor Geral do Estado e publicados, por extrato, no Diário Oficial do Estado,
retroagindo os efeitos dos atos de aprovação e publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s)
instrumento(s).
17.9 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
18. DA GARANTIA
18.1 A CONTRATADA deverá apresentar à AGE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de
notificação para assinatura do contrato e/ou do protocolo/recibo de entrega da via do contrato assinada,
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
contrato para 12 (doze) meses, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária.
18.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;
18.2.2 Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
18.2.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela AGE à CONTRATADA; e
18.2.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.
18.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem expressamente os
eventos indicados nos itens 18.2.1 a 18.2.4 deste Termo.
18.4 A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser acompanhada de
documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice ou carta-fiança. Se a garantia ofertada
for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem, nos termos do
disposto nos artigos 827 e 828, I, da Lei nº 10.406/02 – Código Civil. 18.5 A garantia em dinheiro deverá ser
efetuada no Banco de sua preferência, em conta específica com atualização monetária, em favor do órgão ou
entidade a qual o contrato esteja vinculado.
18.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
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18.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos
devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.
18.7.1 A retenção efetuada com base no item 18.7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à CONTRATADA.
18.7.2 A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 18.7 desta
cláusula por qualquer das modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia
ou fiança bancária, mediante prévia notificação à CONTRATANTE.
18.8 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital e das cláusulas
contratuais.
18.9 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela AGE com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
18.10 Será considerada extinta a garantia:
18.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
18.10.2 Contados 90 (noventa) dias a partir da data de extinção do contrato.
18.10.2.1 A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a mesma será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas
diretamente pela Administração, conforme estabelecido no inciso XIX do art. 19; inciso IV do art. 19-A e § único
do art. 35, todos da IN SLTI/MPOG nº 2/08.
18.11 Isenção de responsabilidade da garantia:
18.11.1 A AGE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
18.11.1.1 Caso fortuito ou força maior;
18.11.1.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
18.11.1.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administração;
18.11.1.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração;
18.11.2 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens 18.11.1.3 e
18.11.1.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela AGE.
18.12 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.
18.13 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela
CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o
término de vigência do contrato.
18.14 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a contratada
deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada
pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.
19. DO PAGAMENTO
19.1 - O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da LICITANTE no Banco do Estado do Pará S/A
– BANPARÁ, nos termos do Art. 1º do Decreto Estadual nº. 877, de 31 de março de 2008, e respectivos
regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a prestação dos
serviços, devidamente atestados pela fiscalização do contrato, como também após comprovação de regularidade
com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com a Seguridade
Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
19.2 - A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida por este Órgão através de consulta aos sítios nos
quais o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar as informações respectivas.
19.2.1 - No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.
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19.2.2 - Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no subitem 19.1, e desde que não
haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

19.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
19.4 - O pagamento a ser realizado pela AGE, conforme o caso, somente será liberado, mediante as seguintes
condições:
a) A execução/fornecimento do objeto contratado conforme estabelecido no instrumento contratual, Termo de
Referência e proposta da Contratada.
b) Comprovação da regularidade da documentação obrigatória e parcial (Receita Estadual) da contratada, mediante
a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o
FGTS, a Justiça do Trabalho e a Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
b.1) – A irregularidade para com a seguridade social ensejará a suspensão do pagamento, limitada a medida a 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da notificação pelo contratado, após o que, não havendo regularização, o
contrato será rescindido de pleno direito, fazendo jus a CONTRATADA, tão-somente, ao pagamento decorrente
dos serviços executados;
b.2) – A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da execução dos serviços, estando a CONTRATADA
sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se
assim proceder.
20. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
20.1 A fiscalização/gestão da prestação do fornecimento objeto do contrato estará a cargo da AGE, por intermédio
de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o qual registrará todas as
ocorrências e deficiências verificadas e encaminhará a ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas.
20.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato, devendo ser exercida por um ou mais representante(s) da Administração, especialmente designado(s) na
forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 870, de 04/10/2013.
20.3 A fiscalização dos serviços seguirá, no que couber, o disposto no anexo IV da IN SLTI/MPOG nº 02/08.
20.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
20.5 Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente
atendidas pela contratada.
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20.6 Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança serão atestados pela fiscalização do
contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.
20.7 Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas,
para as providências do artigo 69 da Lei 8.666/93, no que couber.
20.8 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços realizados, se em
desacordo com a especificação do edital ou da proposta de preços da contratada.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida
de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
GLOBAL da contratação, a CONTRATADA que:
21.1.1 Apresentar documentação falsa;
21.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3 Falhar na execução do contrato;
21.1.4 Fraudar na execução do contrato;
21.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;
21.1.6 Cometer fraude fiscal;
21.1.7 Fizer declaração falsa.
21.2 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor relativo às
multas aplicadas em razão do item 21.6 deste Termo de Referência.
21.3 O retardamento da execução do objeto estará configurado quando a CONTRATADA: 21.3.1 Deixar de iniciar,
sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias da data inicial para vigência do contrato;
21.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias seguidos ou por 10
dias intercalados.
21.4 A falha na execução, INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL, do contrato estará configurada quando o
CONTRATADO se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas na tabela abaixo, respeitada a
graduação de infrações previstas no item 21.6 deste Termo.

GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL
Até o limite máximo de 7 ocorrências
Até o limite máximo de 6 ocorrências
Até o limite máximo de 5 ocorrências
Até o limite máximo de 4 ocorrências
Até o limite máximo de 3 ocorrências
Até o limite máximo de 2 ocorrências

21.5 O comportamento de modo inidôneo estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
21.6 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU
1
2

TABELA DE GRADAÇÃO DE MULTA
CORRESPONDÊNCIA
INCIDÊNCIA
0,5%
Valor mensal do contrato
1,0%
Valor mensal do contrato
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3
4
5
6

3,0%
5,0%
7,0%
10,0%

Valor mensal do contrato
Valor mensal do contrato
Valor mensal do contrato
Valor mensal do contrato

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
1
Fornecer mão de obra que não esteja devidamente capacitada.

4

Deixar de submeter à CONTRATANTE a relação dos
empregados a ela disponibilizados.
Deixar de implantar a mão de obra na data estipulada em
Ordem de Execução.
Não manter vínculo empregatício com seus empregados.

5

Deixar de pagar salários.

2
3

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17

18

Deixar de pagar quaisquer encargos sociais, trabalhistas e
tributários vinculados ao objeto do contrato.
Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer benefício ou
vantagem
prevista
na
legislação
e
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter, durante a vigência do contrato, seguro
pessoal de seus empregados.
Desrespeitar
o
piso
salarial
disposto
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados para reposição imediata nos casos de faltas e
quaisquer impedimentos.
Deixar de impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar qualificada como de natureza grave seja mantido em
atividade ou retorne às dependências da CONTRATANTE.
Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás de
identificação e/ou equipamentos de proteção individual.
Perder, durante a execução do contrato, qualquer das condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Deixar de manter seu cadastramento e sua documentação junto
ao SICAF devidamente atualizados.
Descumprir as normas de segurança da CONTRATANTE.
Deixar de nomear preposto e substituir preposto sem prévio
aviso à Administração ou ainda não apresentar o preposto
quando solicitado.
Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar.
Deixar de repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
após notificação, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus
empregados.

NÍVEL
3

INCIDÊNCIA
Por empregado e
por ocorrência

1
3

Por dia
Por empregado

6

Por dia e por
empregado
Por ocorrência e
por dia

6

6

Por ocorrência

6

Por empregado

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

3
4

Por item e por
ocorrência
Por funcionário e
por dia
Por condição e por
ocorrência
Por item e por
ocorrência
Por ocorrência

5

Por ocorrência

4

Por ocorrência

5

Por ocorrência

3
3
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24

Recusar-se a responder civil e penalmente por quaisquer danos
ocasionados à CONTRATANTE e ao seu patrimônio e/ou a
terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de
omissão da contratada ou de quem em seu nome agir.
Deixar de atender prontamente a quaisquer exigências da
CONTRATANTE inerentes ao objeto do contrato, inclusive
garantia contratual, suas atualizações e substituições.
Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para a
execução
dos
serviços
conforme
fixado
pela
CONTRATANTE, segundo suas conveniências e conforme
orientação da fiscalização do contrato.
Deixar de fornecer, mensalmente, acompanhando a nota fiscal,
quaisquer dos documentos exigidos neste Edital.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou
circunstâncias detectadas por seus empregados, quando da
execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou possam
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a
integridade de pessoas e do patrimônio público.
Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou venham a
incidir sobre o contrato.

25

Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato,
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

6

Por ocorrência
por dia

e

26

Deixar de efetuar a reposição de mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência.

4

Por ocorrência
por dia

e

4

Por ocorrência

3

Por ocorrência

6

Por dia

4

Por ocorrência

6

Por ocorrência

6

Por ocorrência

19

20

21

22

23

27
28

29
30

31

32

Deixar de disponibilizar os substitutos dos funcionários em
férias ou licença no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da saída
do funcionário.
Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela
CONTRATANTE.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente e por
escrito, com, no mínimo 3 (três) meses de antecedência,
contados da data limite da vigência deste contrato, o desejo de
não o prorrogar.
Deixar de apresentar ao fiscal do contrato os comprovantes
solicitados.
Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, o
pagamento das verbas rescisórias ou a realocação dos
empregados em outra atividade de prestação de serviços sem
interrupção do contrato de trabalho.
Recusar-se a assinar autorização para que a Administração
retenha valores conforme IN SLTI/MPOG nº 02/08, art. 19-A,
incisos II e IV.
Deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus funcionários
por meio de depósito na conta do trabalhador, de modo a

6

Por ocorrência

4

Por ocorrência

5

3

Por dia e
ocorrência
Por dia e
ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência
por dia

e

por
por
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33

34

35
36

37

possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais.
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos
não previstos nesta tabela de infrações, após reincidência
formalmente notificado pela fiscalização.
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

45

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
funcionários.
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins
diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização,
sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Retirar do local da prestação de serviço quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato
ou não, sem autorização prévia do responsável.
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE.

46
47

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO.
Deixar de entregar o uniforme aos funcionários.

38

39
40

41
42

43
44

48

49

Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos
empregados, em agências localizadas na cidade local da
prestação dos serviços.
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a
análise da documentação exigida na cláusula nona deste
contrato.

5

Por ocorrência

5

Por ocorrência
por dia

3

Por dia

5

Por ocorrência

1

Por empregado e
por dia

2

6
3

Por ocorrência e
por dia
Por dia e por tarefa
designada
Por ocorrência

5
5

Por ocorrência
Por ocorrência

6

Por ocorrência

1

Por item
ocorrência

4

Por empregado e
por dia

2
1

Por ocorrência
Por funcionário e
por dia

1

Por ocorrência

1

Por ocorrência

e

e por

21.7 A sanção de multa poderá ser aplicada a contratada juntamente à de impedimento de licitar e contratar
estabelecida no item 21.1 deste Termo.
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21.7.1 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que
a contratada fizer jus.
21.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 21.8.1 Se o valor a
ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia
contratual;
21.8.2 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
21.8.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa;
21.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento das multas, esta deve ser
complementada no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da solicitação da AGE.
21.9 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada
sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais.
22. DA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS
SERVIÇO

UNIDADE

QTD DE
POSTOS

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
MENSAL

VALOR
GLOBAL
MÁXIMO
MENSAL

VALOR
GLOBAL
MÁXIMO
ANUAL

AUXILIAR
DE LIMPEZA

Unitário

02

R$ 3.023,14

R$ 6.046,29

R$ 72.555,44

22.1 A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada na presente contratação de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de
um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº
2.271/97.
22.2 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no
subitem 22.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito da contratada, e não poderá alterar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, sendo assegurado à contratada receber pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta.
22.3 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da
anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da
mão de obra e os custos decorrentes dos insumos (materiais e equipamentos) necessários à execução do serviço.
22.4 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, convenção coletiva ou sentença normativa
deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos e que ocorrerá de
acordo com a data base da categoria.
22.5 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: da data-limite para
apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;
ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos.
22.6 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo à última repactuação.
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22.7 As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação.
22.8 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.
22.9 Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos decorrentes do mercado (materiais e
equipamentos), esta somente será concedida mediante a comprovação pela contratada do aumento dos custos,
considerando-se:
I – Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II – As particularidades do contrato em vigência;
III – A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
IV – Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e
V – A disponibilidade orçamentária da AGE.
22.10 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.
22.11 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão
alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual,
em que deverão ser formalizadas por aditamento.
22.12 O prazo referido no subitem 22.10 ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
22.13 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.
22.14 As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
22.15 A contratada deverá exercer o direito a repactuação, pleiteando o reconhecimento deste perante a
CONTRATANTE, a partir do terceiro dia da data do depósito, e desde que devidamente registrado, no órgão
regional do Ministério do Trabalho e Emprego, do acordo ou convenção coletiva de trabalho que fixar o novo
salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato, até a data da assinatura do instrumento de
aditamento de prorrogação contratual subsequente, conforme determinado nos Acórdãos TCU nºs 1.827/2008 e
1.828/2008, do Plenário, Parecer AGU JT-02, aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União de 06/03/2009, e § 7º do art. 40 da IN SLTI nº 2/2008, caso em que serão reconhecidos os
efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa
que alterou o salário da categoria profissional, observada a periodicidade anual.
22.16 Se a contratada não exercer de forma tempestiva seu direito a repactuação, no prazo estabelecido neste item
e, por via de consequência, firmar o instrumento de aditamento de prorrogação do contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em relação ao último acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou sentença normativa.
22.17 Nas situações abaixo relacionadas, o contrato poderá ser prorrogado e o instrumento de aditamento da
prorrogação poderá conter cláusula – por solicitação da contratada, acompanhada das devidas justificativas, desde
que não tenha dado causa para o descumprimento do prazo estabelecido neste item para solicitação de repactuação,
ou por interesse da Administração, devidamente justificado – prevendo a possibilidade de repactuação pretérita
com efeitos financeiros desde a data estabelecida no acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa que alterou o salário da categoria profissional:
I – O acordo ou convenção coletiva de trabalho não tiver sido depositado até a data da prorrogação contratual;
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II – O acordo ou convenção coletiva de trabalho for depositado ou procedida a solicitação de repactuação, em data
próxima à da prorrogação contratual, no caso em que o processamento da repactuação poderá, justificadamente,
prejudicar a prorrogação;
III – Qualquer outra situação em que a contratada, comprovadamente, não tiver dado causa para que a solicitação
de repactuação não tenha sido feita no prazo estabelecido neste item, ou que haja interesse da CONTRATANTE.
22.18 Nas situações relacionadas no subitem anterior, por ocasião das prorrogações contratuais, quando possível, a
Administração deverá prever o impacto no preço efetivamente praticado de eventual repactuação não concedida,
para fins de comparação com os preços obtidos na pesquisa de preços efetuada, a qual também deverá levar em
consideração o impacto do acordo ou convenção coletiva de trabalho já depositado. Caso não seja possível, o preço
efetivamente praticado deve ser comparado com os preços obtidos na pesquisa de preços, sem qualquer previsão de
impacto de eventuais novos custos.
22.19 Para a concessão de repactuação, referente exclusivamente ao aumento de custos decorrentes do mercado
(materiais e equipamentos), a Administração deverá assegurar-se de que os preços repactuados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em
cumprimento ao disposto no § 2º do art. 40 da IN SLTI nº 2/08.
22.20 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:
I – A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II – Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão
das próximas repactuações futuras; ou
III – Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo
de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar
data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
22.21 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
22.22 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
23. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
23.1 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ser promovida revisão do
preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da
superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no inciso II, alínea “d”, do
artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
24. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
24.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no
artigo 78 da Lei nº 8.666/93, a ser aferida pelas disposições contidas nos tópicos 12 e 21 deste Termo de
Referência.
24.2 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados por ato unilateral da
CONTRATANTE, serão formalmente motivados, asseguradas à contratada, na segunda hipótese, a produção de
contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração
para que, se o desejar, a contratada apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu
recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
24.3 Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:
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I – Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei nº 8.666/93 e disposições contidas neste processo licitatório;
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração; e
III – Judicial, nos termos da legislação.
24.4 No momento da rescisão contratual, a fiscalização do contrato verificará o pagamento pela contratada das
verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
24.5 Até que a contratada comprove o disposto no item 18.7 deste Termo, a CONTRATANTE reterá a garantia
prestada podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os
pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no art. 19-A, inciso
IV da IN SLTI/MPOG nº 02/08.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços elencados neste Termo de Referência são referenciais, podendo a Contratada suprimir metodologias
consideradas ultrapassadas e/ou acrescentar novas técnicas para a boa e perfeita execução do objeto contratado,
devidamente comprovada a eficácia de tais métodos e tecnologias.
Belém (PA), 03 de junho de 2015.

APROVO o presente Termo de Referência, haja vista o mesmo estar revestido das formalidades legais e tendo em
vista a imprescindibilidade do objeto a ser contratado por este Termo, para que os órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual venham desempenhar com êxito suas atividades na consecução de sua missão institucional.
Belém (PA), 08 de junho de 2015.

Luiz Claudio Lopes Sacramento
Gerente Administrativo e Financeiro

RATIFICO o presente Termo de Referência, haja vista o mesmo estar revestido das formalidades legais e tendo em
vista a imprescindibilidade do objeto a ser contratado por este Termo, para que os órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual venham desempenhar com êxito suas atividades na consecução de sua missão institucional.
Belém (PA),

de

de 2015.

ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor Geral do Estado
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ANEXO I-A
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo: 2015/178035
Licitação N° 002/2015-AGE
Dia ___/___/_____
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

a)- Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):
b)- Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:
c)- Nº de meses de execução contratual:
Identificação do Serviço
TIPO DE SERVIÇO

UNIDADE DE MEDIDA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Unitário

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
(Em função da unidade de medida)
02

OBS 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas
respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado.

ANEXO I-B
MÃO-DE-OBRA
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DEOBRA
1
Tipo de serviço
2
Salário Normativo da Categoria Profissional
3
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional de periculosidade
C
Adicional de insalubridade
D
Adicional noturno
E
Hora noturna adicional
F
Adicional de Hora Extra
G
Intervalo Intrajornada
H
Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO

VALOR (R$)
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MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
A
Transporte
B
Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
C
Assistência médica e familiar
D
Auxílio creche
E
Seguro de vida, invalidez e funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

VALOR (R$)

OBS: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

VALOR (R$)

OBS: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:
4.1
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS
A
INSS
B
SESI ou SESC
C
SENAI ou SENAC
D
INCRA
E
Salário Educação
F
FGTS
G
Seguro acidente do trabalho
H
SEBRAE
TOTAL

%

VALOR (R$)

OBS1: Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
OBS2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.
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Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2
13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS
A 13º Salário
B Adicional de Férias
Subtotal
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias
TOTAL

VALOR (R$)

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3
AFASTAMENTO MATERNIDADE
A Afastamento maternidade
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

VALOR (R$)

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4
PROVISÃO PARA RESCISÃO
A
Aviso prévio indenizado
B
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado
C
Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D
Aviso prévio trabalhado
E
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

VALOR (R$)

SUBMÓDULO 4.5 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.5

COMPOSIÇÃO
DO
CUSTO
DE
REPOSIÇÃO
PROFISSIONAL AUSENTE
A
Férias
B
Ausência por doença
C
Licença paternidade
D
Ausências legais
E
Ausência por Acidente de trabalho
F
Outros (especificar)
Subtotal
G
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL

DO

VALOR (R$)
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QUADRO - RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1 13º salário + Adicional de férias
4.2 Encargos previdenciários e FGTS
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)
TOTAL

VALOR (R$)

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5
A
B

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos
Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
B2.Tributos Estaduais (especificar)
B3.Tributos Municipais (especificar)
B4. Outros tributos (especificar)
C
Lucro
TOTAL

%

VALOR (R$)

OBS1: Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
OBS2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
ANEXO I - C Quadro-resumo do Custo por Empregado
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR
POR EMPREGADO)
A
Módulo 1 - Composição da Remuneração
B
Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C
Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e
outros)
D
Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E
Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado

VALOR (R$)
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ANEXO I-D Quadro-resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
VALOR
QUANTIDADE
TIPO DE
PROPOSTO POR
DE
SERVIÇO
EMPREGADO
EMPREGADOS
(A)
(B)
POR POSTO (C)
I Serviço
1 (indicar)
R$
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR
PROPOSTO POR
POSTO (D) = (B
X C)

QUANTIDADE
DE POSTOS (E)

VALOR
TOTAL DO
SERVIÇO (F) =
(D X E)

R$

R$
R$

ANEXO I-E Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

A
B

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO
Valor mensal do serviço
Valor global da proposta (valor mensal do serviço X nº meses do
contrato)

VALOR (R$)

52
Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XXX/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS
INSTALAÇÕES E NOS BENS MÓVEIS DA AUDITORIA
GERAL DO ESTADO QUE FAZEM ENTRE SI, A
AUDITORIA GERAL DO ESTADO e ______________
(EMPRESA), COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA.

Por este Instrumento de Contrato Administrativo, de um lado o ESTADO DO PARÁ por intermédio da
AUDITORIA GERAL DO ESTADO, Órgão da Administração Direta do Estado do Pará, com sede em Belém, à
Av. Domingos Marreiros nº 2001, na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 03.269.619/000194, representada por seu titular SR. ROBERTO PAULO AMORAS, Auditor Geral do Estado, designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ..............................., com sede na cidade de
........................, à Rua..............................., nº......., bairro ................................, CEP ......................, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº........................., Inscrição Estadual nº .............................., de agora em diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu ................................, Sr..................., (qualificar), residente e
domiciliado, em ........................, à Rua ......................., nº........, bairro ........................, RG nº ..............................,
CPF/MF nº ......................., pactuam o presente contrato, com base no Pregão Eletrônico nº 002/2015-AGE,
devidamente autorizado pelo Exmº Auditor Geral do Estado, ao qual se encontra vinculado, bem como à proposta
da CONTRATADA que passa a fazer parte integrante deste instrumento, sujeitando-se, o Contratante e a
Contratada, às normas e a legislação vigente, especialmente as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e mediante as
cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 – O presente contrato tem como fundamento legal o Processo nº 2015/178035 e o edital e os anexos do Pregão
Eletrônico nº 002/2015-AGE, tudo em conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e Lei
Estadual n° 6.474/2002, os Decretos Estaduais n° 2.069/2006 e 967/2008, o Decreto Federal n° 3.555/2000 e suas
alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006, o Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
limpeza, conservação e higienização das instalações físicas e dos bens móveis da Auditoria Geral do Estado,
conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico n°
002/2015-AGE, que é parte integrante e indivisível deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, admitindo-se a sua
prorrogação através de termo aditivo, de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO
4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do serviço objeto do presente contrato, o valor
mensal de R$ ................................................, de acordo com o quadro abaixo:
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N°

Descrição do Serviço

01

Prestação de Serviços de
limpeza, conservação e
higienização
das
instalações físicas e dos
bens
móveis
da
Auditoria Geral
do
Estado

Preço mensal
por Posto

Número
de Postos

Valor Mensal do
Contrato

Valor Global do
Contrato

R$ XXXXX

XX

R$ XXXXXX

R$ XXXXXX

4.2 - O Valor Global do presente contrato é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá através da seguinte Dotação
Orçamentária:
Programa: 04.122.1297-4613.
Fonte: 0101.
Natureza da despesa: 339037.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da LICITANTE no Banco do Estado do Pará S/A –
BANPARÁ, nos termos do Art. 1º do Decreto Estadual nº. 877, de 31 de março de 2008, e respectivos
regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a prestação dos
serviços, devidamente atestados pela fiscalização do contrato, como também após comprovação de regularidade
com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com a Seguridade
Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
6.2 - A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida pela Contratante através de consulta aos sítios nos
quais o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar as informações respectivas.
6.2.1 - No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga.
6.2.2 - Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no subitem 6.1, e desde que não
haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
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6.4 - O pagamento a ser realizado pela AGE, conforme o caso, somente será liberado, mediante as seguintes
condições:
a) A execução/fornecimento do objeto contratado conforme estabelecido no instrumento contratual, Termo de
Referência e proposta da Contratada.
b) Comprovação da regularidade da documentação obrigatória e parcial (Receita Estadual) da contratada, mediante
a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o
FGTS, a Justiça do Trabalho e a Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.
b.1) – A irregularidade para com a seguridade social ensejará a suspensão do pagamento, limitada a medida a 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da notificação pelo contratado, após o que, não havendo regularização, o
contrato será rescindido de pleno direito, fazendo jus a CONTRATADA, tão-somente, ao pagamento decorrente
dos serviços executados;
b.2) – A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da execução dos serviços, estando a CONTRATADA
sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se
assim proceder.
6.5 – A CONTRATADA deverá emitir mensalmente a nota fiscal correspondente à prestação do serviço e
encaminhá-la à Gerência Administrativa e Financeira da AGE até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à
prestação do serviço.
6.5.1 – A GERAF providenciará o envio da nota fiscal para a área técnica para atesto.
6.6 – A CONTRATADA deverá apresentar, ainda, juntamente com a nota fiscal, os seguintes documentos:
a) Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, devidamente quitada, relativa ao
mês da última competência vencida;
b) Guia da Previdência Social – GPS, devidamente preenchida com os dados da contratada (inclusive CNPJ), valor
da retenção equivalente a 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, número da nota fiscal e encargos financeiros,
quando houver, a título de “retenção para a seguridade social”, cujo recolhimento junto ao INSS será efetuado pela
CONTRATANTE;
c) Relação de Empregados - RE atualizada, relativa a mão de obra utilizada na execução dos serviços.
6.7 – A CONTRATANTE não efetuará pagamento de títulos descontados ou através de cobrança bancária.
6.8 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas para as devidas correções, abrindo-se,
neste caso, nova contagem de prazo.
6.8.1 – A CONTRATANTE não será responsável pelo pagamento de multas e/ou atualizações monetárias nos
casos das ocorrências descritas no subitem anterior, ficando o pagamento suspenso até a reapresentação da nota
fiscal/fatura devidamente corrigida.
6.9 – A CONTRATADA, se ainda não for correntista do Banco do Estado do Pará S/A, deverá providenciar a
abertura de conta corrente na agência de sua preferência, pois o pagamento somente será efetuado através de
depósito bancário em conta aberta no BANPARÁ, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 877, de 31 de
março de 2008.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
7.1 - Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, na forma do
parágrafo 1º, artigo 28, da Lei 9.069 de 29.06.95.
7.2 - Os preços poderão ser reajustados somente depois do decorrido o prazo estipulado no item anterior, pela
variação apurada no período do índice IGP-M / FGV.
CLÁUSULA OITAVA: DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
8.1 – Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado, desde que seja observado o interregno mínimo
de 12 (doze) meses.
8.2 – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: da data-limite para
apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
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serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;
ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos.
8.2.1 – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e benefícios não previstos na proposta
original, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo
coletivo ou convenção coletiva de trabalho.
8.3 – Para as repactuações subsequentes à primeira repactuação, deverá ser observado o interregno mínimo de 01
(um) ano, a partir da data da última repactuação.
8.4 – As repactuações serão precedidas de solicitação formal da CONTRATADA, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio da apresentação da Planilha de Custos e Formação de Preço e do novo
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamentem a repactuação, para subsidiar a análise e decisão da
CONTRATANTE.
8.5 – A CONTRATADA poderá exercer seu direito à repactuação, da data da homologação da convenção ou
acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação contratual
subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem
pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá à preclusão do seu direito de repactuar. (Acórdão n° 1.828/2008TCU/Plenário)
8.5.1 – As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.
8.6 – Em caso de ocorrência de deflação ou qualquer outro evento que implique redução do valor contratual, a
repactuação será provocada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito;
10.2 - A fiscalização deste contrato será exercida por servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para
esta finalidade, com intuito de acompanhar e controlar a execução do presente contrato, de acordo com o
estabelecido no Art. 67 e parágrafos da Lei Federal Nº. 8666/93 e alterações posteriores.
10.3 - A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA.
10.4 – O responsável pela fiscalização deverá registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura
existentes na prestação dos serviços e encaminhar a cópia a CONTRATADA para a imediata correção das
irregularidades apontadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 – São obrigações da CONTRATADA:
11.1.1 – Executar fielmente os serviços ora especificados, através de pessoal qualificado, habilitado e legalizado,
com idade igual ou superior a 18 anos e com bons antecedentes criminais, sendo responsável pela idoneidade moral
e técnica de seus empregados, respondendo por todo e qualquer dano ou faltas que os mesmos venham a ocasionar
no desempenho de suas funções.
11.1.2 – Indicar um preposto, que deverá ser aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do
contrato. Este preposto ficará responsável pela inspeção dos postos de trabalho e será o intermediário entre a
CONTRATANTE e os empregados da Contratada.
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11.1.3 – Apresentar, no momento da assinatura do contrato, a relação nominal dos empregados que serão lotados na
CONTRATANTE.
11.1.4 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados,
tais como salário, horas extras, férias, 13º, aviso prévio, descanso semanal remunerado, auxílio transporte, auxílio
alimentação e tributos, tudo em consonância com a legislação trabalhista e previdenciária em vigor. A
comprovação do pagamento dessas obrigações será feita através da apresentação de cópia dos comprovantes de
pagamentos e recolhimentos, juntamente com a futura mensal, sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao
disposto no art. 195, § 3º, da Constituição Federal.
11.1.4.1 – A CONTRATANTE não será responsabilizada, solidária ou subsidiariamente, por qualquer ônus
decorrente do inadimplemento das obrigações acima.
11.1.5 – Apresentar, mensalmente, comprovante de quitação correspondente ao recolhimento do FGTS e do INSS
dos empregados lotados na CONTRATANTE.
11.1.6 – Manter durante o prazo de vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação que
precedeu o referido contrato, devendo, em caso contrário, comunicar imediatamente a CONTRATANTE e
providenciar o retorno à condição anterior, sob pena de rescisão contratual, nos termos do art. 78, XI, da Lei nº
8.666/93.
11.1.7 – Disponibilizar empregados em quantidade necessária para garantir a operação dos postos nos regimes
contratados, devidamente uniformizados e portando crachá de identificação, responsabilizando-se por eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
11.1.8 – Propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito desempenho do serviço, fornecendolhes todos os equipamentos de trabalho.
11.1.9 – Realizar periodicamente, nos termos legais, exame de saúde em todos seus empregados, apresentando o
competente atestado médico atualizado para a fiscalização da CONTRATANTE, bem como exame de admissão e
por ocasião de seu desligamento da empresa.
11.1.10 – Apresentar, quando solicitada, o comprovante dos exames médicos periódicos de seus empregados,
conforme o art. 168 da CLT.
11.1.11 – Efetuar a reposição de empregados nos postos, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a
prorrogação da jornada de trabalho (dobra).
11.1.12 – Responsabilizar-se quanto ao uso obrigatório e correto dos equipamentos de proteção individual por parte
dos empregados, de acordo com as Normas dos Serviços de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.
11.1.13 - Permitir a fiscalização da execução do contrato por parte da CONTRATANTE, não criando quaisquer
embaraços ou dificuldades desta fiscalização.
11.1.14 - Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE.
11.1.15 - Acompanhar, fiscalizar e orientar os empregados no correto uso dos uniformes e equipamentos, bem
como a higiene pessoal (barba, cabelo, unhas e aparência geral).
11.1.16 - Substituir sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificação por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios.
11.1.17 – cumprir outras disposições estabelecidas no Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP
011/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 – São obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 – Assegurar à Contratada as condições para o regular cumprimento das obrigações desta última, assegurando
o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços e
promovendo o bom entendimento entre seus empregados e os empregados da Contratada.
12.1.2 – Efetuar o pagamento pelos serviços prestados na forma acordada entre as partes.
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12.1.3 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
12.1.4 – Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do
serviço, fixando prazo para a sua correção.
12.1.5. – Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente ao preposto por ela
indicado, excetuando-se os casos em que o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como os serviços
de recepção e apoio ao usuário.
b) Promover ou aceitar o desvio de funções dos empregados da Contratada, mediante a utilização destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto do contrato.
12.1.6 – Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
13.1 - O serviço objeto do presente contrato será executado nas dependências da CONTRATANTE, no endereço:
Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, Belém/Pará;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES
14.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida
de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
GLOBAL da contratação, o CONTRATADO que:
14.1.1 Apresentar documentação falsa;
14.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3 Falhar na execução do contrato;
14.1.4 Fraudar na execução do contrato;
14.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.6 Cometer fraude fiscal;
14.1.7 Fizer declaração falsa.
14.2 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, o valor relativo às
multas aplicadas em razão do item 14.6 desta Cláusula.
14.3 O retardamento da execução do objeto estará configurado quando o CONTRATADO:
14.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias da data inicial para
vigência do contrato;
14.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 dias seguidos ou por 10
dias intercalados.
14.4 A falha na execução; INEXECUÇÃO PARCIAL ou TOTAL, do contrato estará configurada quando o
CONTRATADO se enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas na tabela abaixo, respeitada a
graduação de infrações previstas no item 14.6 desta Cláusula.
GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A VIGÊNCIA
CONTRATUAL
Até o limite máximo de 7 ocorrências
Até o limite máximo de 6 ocorrências
Até o limite máximo de 5 ocorrências
Até o limite máximo de 4 ocorrências
Até o limite máximo de 3 ocorrências
Até o limite máximo de 2 ocorrências
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14.5 O comportamento de modo inidôneo estará configurado quando o CONTRATADO executar atos tais como os
descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
14.6 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU
1
2
3
4
5
6

TABELA DE GRADAÇÃO DE MULTA
CORRESPONDÊNCIA
INCIDÊNCIA
0,5%
Valor mensal do contrato
1,0%
Valor mensal do contrato
3,0%
Valor mensal do contrato
5,0%
Valor mensal do contrato
7,0%
Valor mensal do contrato
10,0%
Valor mensal do contrato

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
1
Fornecer mão de obra que não esteja devidamente capacitada.

4

Deixar de submeter à CONTRATANTE a relação dos
empregados a ela disponibilizados.
Deixar de implantar a mão de obra na data estipulada em
Ordem de Execução.
Não manter vínculo empregatício com seus empregados.

5

Deixar de pagar salários.

2
3

6
7
8

9
10

11

12
13

Deixar de pagar quaisquer encargos sociais, trabalhistas e
tributários vinculados ao objeto do contrato.
Deixar de fornecer aos seus empregados qualquer benefício
ou
vantagem
prevista
na
legislação
e
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter, durante a vigência do contrato, seguro
pessoal de seus empregados.
Desrespeitar
o
piso
salarial
disposto
em
Acordo/Convenção/Dissídio Coletivo de Trabalho.
Deixar de manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrões desejados para reposição imediata nos casos de faltas
e quaisquer impedimentos.
Deixar de impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar qualificada como de natureza grave seja mantido
em atividade
ou retorne às
dependências
da
CONTRATANTE.
Deixar de fornecer/substituir os uniformes, crachás de
identificação e/ou equipamentos de proteção individual.
Perder, durante a execução do contrato, qualquer das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Deixar de manter seu cadastramento e sua documentação

NÍVEL
3

INCIDÊNCIA
Por empregado e
por ocorrência

1
3

Por dia
Por empregado

6

Por dia e por
empregado
Por ocorrência e
por dia

6

6

Por ocorrência

6

Por empregado

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

Por item
ocorrência

3
3

e por

Por funcionário e
por dia
Por condição e por
ocorrência
Por item e por
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14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

junto ao SICAF devidamente atualizados.
Descumprir as normas de segurança da CONTRATANTE.
Deixar de nomear preposto e substituir preposto sem prévio
aviso à Administração ou ainda não apresentar o preposto
quando solicitado.
Causar danos à CONTRATANTE e não os reparar.
Deixar de repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas após notificação, qualquer objeto da CONTRATANTE
e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por
seus empregados.
Recusar-se a responder civil e penalmente por quaisquer
danos ocasionados à CONTRATANTE e ao seu patrimônio
e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação
ou de omissão da contratada ou de quem em seu nome agir.
Deixar de atender prontamente a quaisquer exigências da
CONTRATANTE inerentes ao objeto do contrato, inclusive
garantia contratual, suas atualizações e substituições.
Deixar de cumprir os horários e a periodicidade para a
execução
dos
serviços
conforme
fixado
pela
CONTRATANTE, segundo suas conveniências e conforme
orientação da fiscalização do contrato.
Deixar de fornecer, mensalmente, acompanhando a nota
fiscal, quaisquer dos documentos exigidos neste Edital.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou
circunstâncias detectadas por seus empregados, quando da
execução dos serviços contratados, que prejudiquem ou
possam prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a
integridade de pessoas e do patrimônio público.
Recusar-se a assumir todos os custos que incidam ou venham
a incidir sobre o contrato.
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
contrato, sem prévia
e expressa anuência da
CONTRATANTE.
Deixar de efetuar a reposição de mão de obra nos postos, em
caráter imediato, em eventual ausência.
Deixar de disponibilizar os substitutos dos funcionários em
férias ou licença no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da
saída do funcionário.
Deixar de comparecer às reuniões convocadas pela
CONTRATANTE.
Deixar de comunicar à CONTRATANTE, formalmente e por
escrito, com, no mínimo 3 (três) meses de antecedência,
contados da data limite da vigência deste contrato, o desejo
de não o prorrogar.
Deixar de apresentar ao fiscal do contrato os comprovantes

3
4

ocorrência
Por ocorrência

5

Por ocorrência

4

Por ocorrência

5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

4

Por ocorrência

5

3

Por dia e
ocorrência
Por dia e
ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência
por dia

e

6

Por ocorrência
por dia

e

4

Por ocorrência
por dia

e

4

Por ocorrência

3

Por ocorrência

6

Por dia

4

Por ocorrência

por
por
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31

32

33

34

35
36

37

solicitados.
Deixar de comprovar, quando da rescisão contratual, o
pagamento das verbas rescisórias ou a realocação dos
empregados em outra atividade de prestação de serviços sem
interrupção do contrato de trabalho.
Recusar-se a assinar autorização para que a Administração
retenha valores conforme IN SLTI/MPOG nº 02/08, art. 19A, incisos II e IV.
Deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus
funcionários por meio de depósito na conta do trabalhador, de
modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais.
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos
não previstos nesta tabela de infrações, após reincidência
formalmente notificado pela fiscalização.
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

45

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
funcionários.
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins
diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização,
sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais.
Retirar do local da prestação de serviço quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo, previstos em
contrato ou não, sem autorização prévia do responsável.
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE.

46
47

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO.
Deixar de entregar o uniforme aos funcionários.

38

39
40

41
42

43
44

6

Por ocorrência

6

Por ocorrência

5

Por ocorrência

5

Por ocorrência
por dia

3

Por dia

5

Por ocorrência

1

Por empregado e
por dia

2

6
3

Por ocorrência e
por dia
Por dia e por tarefa
designada
Por ocorrência

5
5

Por ocorrência
Por ocorrência

6

Por ocorrência

1

Por item
ocorrência

4

Por empregado e
por dia

2
1

Por ocorrência
Por funcionário e
por dia

e

e por

Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos
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48

49

empregados, em agências localizadas na cidade local da
prestação dos serviços.
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a
análise da documentação exigida na cláusula nona deste
contrato.

1

Por ocorrência

1

Por ocorrência

14.7 A sanção de multa poderá ser aplicada a contratada juntamente à de impedimento de licitar e contratar
estabelecida no item 14.1 desta Cláusula.
14.8 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
contratada fizer jus.
14.9 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.
14.10 Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada
da garantia contratual;
14.11 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
14.12 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à CONTRATANTE, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa;
14.13 Caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte para o pagamento das multas, esta deve ser
complementada no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da solicitação da CONTRATANTE.
14.14 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada
sempre a defesa prévia à interessada, observados os devidos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
15.1 A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ___ (___), correspondente a 5%(cinco por cento) do valor
do Contrato, na modalidade de ___(____) ___ .
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições
na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou
de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas
aplicadas, após esgotado o prazo recursal.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o
integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos
causados à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESCISÃO
16.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses elencadas nos itens subseqüentes desta cláusula,
devendo a parte interessada notificar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
16.2 – Por iniciativa da CONTRATADA:
16.2.1 – Além da condição estabelecida no item 16.1, ocorrendo a rescisão contratual por iniciativa da
CONTRATADA sem que haja justificativa plausível e aceita pela CONTRATANTE, a CONTRATADA fica
obrigada a efetuar o pagamento no montante de 70% (setenta por cento) sobre o valor da última fatura, a título de
multa rescisória.
62
Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

16.2.1.2 – A notificação deverá ser entregue exclusivamente no Protocolo Geral da CONTRATANTE.
16.3 – Por iniciativa da CONTRATANTE, nas seguintes situações:
16.3.1 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
16.3.2 - A suspensão da prestação dos serviços por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
16.3.3 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
16.3.4 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrente de
serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
16.3.5 - A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;
16.4 - Constituem, ainda, motivos para a rescisão do contrato
16.4.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos.
16.4.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATADA a comprovar a impossibilidade de prestação
dos serviços nos seus prazos estipulados.
16.4.3 - O desatendimento das determinações regulares do preposto da CONTRATANTE, designado para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais e ou a execução dos serviços, assim como as de seus superiores.
16.4.4 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1° do art. 67, da Lei
8.666/93.
16.4.5 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil.
16.4.6 - A dissolução da sociedade.
16.4.7 - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato.
16.5 - No caso de descumprimento das obrigações contratuais fica ressalvado à CONTRATANTE o direito de
haver perdas e danos, nos termos da lei de licitações e Código Civil.
16.6 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, conforme artigo 77 da Lei 8.666/93, reconhecendo, a CONTRATADA, desde já
os direitos da CONTRATANTE na eventualidade da rescisão, com destaque para as consequências inseridas no art.
80 da Lei n° 8.666/93 e sem prejuízos das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17.1 - Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº.
002/2015-AGE e seus anexos, a PCFP - Planilha de Custos e Formação de Preço e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO
18.1 - O presente contrato será publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua assinatura.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO
19.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato fica eleito o foro de Belém, capital do Estado do
Pará, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para todos os efeitos legais.
Belém/PA, ............... de .................................. de 2015.

____________________________________
(Contratada)

ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor-Geral do Estado (Contratante)

TESTEMUNHAS:

1)...........................................................
Nome :
CPF (MF) nº

2)...........................................................
Nome :
CPF (MF) nº
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
Ref.: Pregão Eletrônico nº .............../2015–AGE

(Modelo)
[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob nº. ________________, por intermédio de seu representante legal o (a)
Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n° [Número da Carteira de
Identidade] e do CPF Nº. [Número do CPF], DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o
previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (se ocorrer, informar os dados
dos mesmos).
__________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo e CPF
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE PARTICIPAÇÃO
NA LICITAÇÃO
Ref.: Pregão Eletrônico nº ........./2015–AGE
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de habilitação na licitação em epígrafe e em
cumprimento à exigência contida no art. 32, parágrafo 2º da Lei nº. 8.666/93, que esta empresa (...nome da
empresa...), inscrita no CNPJ n°..., da qual sou (...citar se é representante legal ou procurador...), NÃO
APRESENTA FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO à sua habilitação, ocorrido após a emissão do Certificado
de Registro Cadastral apresentado.
Localidade, _____ de _______________ de _______
(Assinatura)
(Nome completo do Representante legal da empresa)
Cargo e CPF
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(5%) (MODELO)
Ref.: Pregão Eletrônico nº ................../2015–AGE
A empresa ...................................., inscrita no CNPJ:.........................., por intermédio de seu representante legal o
Sr..........................................., portador da carteira de identidade nº......................... e inscrito no CPF nº.
.................................., DECLARA para os devidos fins que possui em seu quadro de empregados um percentual
mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28 da
Constituição do Estado do Pará (EC nº. 0042/2008, publicada em 11.06.2008).

(Assinatura)
(Nome completo do Representante legal da empresa)
Cargo e CPF:
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ref.: Pregão Eletrônico nº ................../2015–AGE
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital (completar
com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
____________________, ___ de ______________ de ________
------------------------------------------------------------------------------------------------(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO VII
GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (FIANÇA BANCÁRIA)
Ref.: Pregão Eletrônico nº ................../2015–AGE
À __________
CONSIDERANDO que ___(nome da CONTRATADA)___, doravante denominada “CONTRATADA”
compromete-se, conforme Contrato n.º ___, datado de ___ de ___ de 2015, a fornecer os bens e serviços nele
descritos;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá apresentar comprovante da
Garantia de Execução Contratual, no valor especificado no Contrato, cumpriremos com a exigência, conforme
estabelecido no instrumento convocatório;
DECLARAMOS nossa condição de fiador solidário, sem benefício de ordem, em conformidade com o disposto nos
artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro, perante ___(qualificar a CONTRATANTE)___, pela
CONTRATADA, até a soma correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou seja, de ___(valor da
garantia em algarismos e por extenso)___, comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante
solicitação da CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimplência da CONTRATADA no cumprimento de
suas obrigações contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de ___(valor da garantia)___, como acima
mencionado, dispensada a apresentação de provas ou razões quanto ao valor especificado na sua solicitação.
ATESTAMOS que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades
exigíveis, em especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do Banco Central do
Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à prática deste ato. Esta garantia terá validade até
_________________, após a vigência do Contrato, conforme as condições estabelecidas.
___(Data)___ ___(Assinatura do Banco)___ ___
(Testemunhas)
___
___
(Chancela)
___
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ANEXO VIII
Planilha de custo do material de limpeza
Item

1

2

3

4

5

6

Descrição dos itens
Água
sanitária,
composição
química
hidróxido de sódio e carbonato de sódio,
princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de
cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação
lavagem e alvejante de roupas, banheiros,
pias, tipo comum, frasco de 5L,
acondicionadas em embalagens de papelão
identificadas.
Desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação
bactericida, aroma lavanda. Frasco de 5L.
Acondicionadas em embalagens de papelão
identificadas, 5L.
Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC.
Essências suaves. Aplicação: aromatizador
ambiental. Frasco de 500ml. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote,
validade e número de registro no Ministério
da Saúde.
Desodorizador sanitário, refil (PEDRA).
Aspecto físico: tablete sólido de 35g.
Aplicação: para vaso sanitário. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote,
validade e número de registro no Ministério
da Saúde.
Inseticida aerosol, inodoro, a base de água,
para moscas, mosquitos e baratas, frasco
450ML
Limpador de uso geral (multiuso), tubo com
500 ml. Utilizado para limpeza de azulejos,
plásticos e esmaltados, fogões e superfícies
laváveis. Indicado para remover gorduras,
fuligem, poeira, marcas de dedos e saltos,
riscos de lápis. Aroma campestre. Sem
presença de amônia na composição.
Acondicionadas em embalagens de papelão
devidamente identificadas.
Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor. Frasco
plástico de 500ml, com gatilho. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número

Marca/
Similar

Unid.

Qtd.
mensal

FRC

02

FRC

02

Unid.

02

Unid.

10

LAT

02

FRC

03

Valor
unitário

Valor
mensal
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7

8

9

10

11
12

13

14

15

do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
Sabão em barra, de glicerina, 500g.
Embalado em saco plástico. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote,
validade e número de registro no Ministério
da Saúde.
Sabão em pó alvejante com tensoativos,
coadjuvante, cinergista, branqueador ópticos,
enzimas, tampamentos, corantes, elevandor
de espuma, carga, perfume e água.
Embalagem (caixa/pacote) de 500g. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
Toalhas de papel, rolo com 60 toalhas de
21,0cm x 20,0cm cada.
Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com
fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação:
para higienização e hidratação da pele.
Frasco de 5 litro. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e
número de registro no Ministério da Saúde.
Saponáceo em pó, 300g.
Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa,
perfumada, para aplicação em móveis e
superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco
plástico de 500ml com bico econômico. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número
do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza
em geral, teor alcoólico 70% INPM,
acondicionadas em embalagens de papelão
identificadas, com 12 unidades de 1 litro
cada.
Detergente líquido concentrado, composto de
tensoativos
aniônicos,
coadjuvantes,
preservantes componente ativo linear
alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação:
remoção de gorduras de louças, talheres e
panelas, aroma natural, com tensoativos
biodegradável.
Frasco
de
500
ml,
acondicionado em caixa de papelão,

FRC

03

BRR

01

SC

02

ROL

04

FRC

01

FRC

03

LAT

01

CX

02

FRC

03
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16

17

18
19
20

21

22

23
24

25
26

27

28

29

devidamente identificadas.
Naftalina em bolas pacote c/ 1Kg na
embalagem deverá constar instruções de uso,
validade, químico responsável
Espanador para limpeza de móveis, em fibra
com cabo curto de madeira ou plástico,
contendo a marca do fabricante no corpo do
produto.
Espanador de teto/Vasculhos.
Pano p/ limpeza de chão tipo saco alvejado.
Flanela de algodão amarela, para limpeza,
tamanho 28 de largura x 48 cm comprimento,
C/ bainha.
Flanela de algodão amarela, para limpeza,
tamanho 40 de largura x 61 cm comprimento,
C/ bainha.
Rodo, material cabo madeira revestido com
plástico, material suporte de plástico,
comprimento do suporte 30 cm, quantidade
de borrachas 02 un, características adicionais
cabo com rosca plástica.
Rodo, corpo de material plástico reforçado,
com duas lâminas em borracha reforçada
medindo 40cm com cabo de madeira com
comprimento mínimo de 1,50m, revestido em
plástico com identificação do produto.
Limpador de Vidros Combinado Rodo e
Lavador Extensível 3,40cm x 30 cm
Columbus
Vassoura de pêlo 30 cm, cabo de madeira
revestido em plástico c/ rosca em plástico.
Vassoura de piaçava 30cm, cabo de madeira
revestido em plástico, p/chão com rosca em
plástico.
Vassourinha, cabo de madeira ou plástico, p/
banheiro.
Escova Oval multiuso em PP com cerdas
onduladas de 25 mm de altura e desenho
anatômico que encaixa perfeitamente na mão.
Ideal para lavar roupas e uso geral de
limpeza. Resistente até 60*. Escova com 62
tufos.
Pá p/ lixo, em plástico tamanho médio, cabo
de 75cm revestido em plástico
MOP ÚMIDO - Descrição: Kit - 01 balde
com espremedor 12 litros, 01 MOP algodão
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30

190 g. Cabo em alumínio leve - dimensões:
147,3 x 4,1 x 4,1 cm

Esponja de limpeza, material lã aço fina,
abrasividade mínima, aplicação utensílio de
31
alumínio, pacote com 8 unidades. Lã de aço
p/ louça.
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma),
formato retangular, medindo 110x75x23mm,
abrasividade média. Composição: espuma de
poliuretano com bactericida, fibra sintética
32
com abrasivo.
Papel toalha interfolhado, grofado, branco de
1ª qualidade com 100% fibras naturais,
33
medidas 22cm x 21cm pct c/1250 und.
Luvas de borracha, material látex natural
100%, com certificado de Avaliação do
Ministério do Trabalho, tamanho médio, cor
amarela, características adicionais aveludada
34
internamente e antiderrapante, uso doméstico.
Luvas de borracha, material látex natural
100%, com certificado de Avaliação do
Ministério do Trabalho, tamanho grande, cor
amarela, características adicionais aveludada
35
internamente e antiderrapante, uso doméstico.
Luva de algodão pigmentada com pvc
antiderrapante na palma, com punho,
tricotada 4 fios, antiderrapante na palma,
grande flexibilidade e resistência a abrasão,
sem costura. Os pigmentos em PVC devem
36
estar firmemente aderidos aos fios e não se
soltar facilmente. Suas dimensões devem
estar de acordo com a NBR 13712/96.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
37
densidade, p/ 30 litros, pacote c/ 10 und.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
38
densidade, p/ 50 litros, pacote c/ 10 und.
Saco de lixo em plástico - polietileno de alta
39
densidade, p/ 100 litros, pacote c/ 05 und.
Papel higiênico 100% fibras naturais,
absorvente e resistente, picotado, grofado,
com relevo, folha simples na cor branca
(100% branca), neutro, de primeira
qualidade. Pacote com 04 rolos medindo
40
30mx10cm. A embalagem deverá ter boa
visibilidade do produto, Solúvel em água.
TOTAL GERAL ESTIMADO

CJ

01

PCT

01

UND

02

PCT

08

PAR

01

PAR

01

PAR

01

PCT

05

PCT

04

PCT

06

FAR

03
R$
72

Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

73
Rua Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br
www.age.pa.gov.br

