
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 

PROCESSO N° 02/2020 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br – “Acesso Identificado O SERV  

 

 

SAÚDE - Instituto de Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, Estado de 

Mato Grosso, Autarquia Municipal, localizada a Avenida João Ponce de Arruda, 1510 - Caixa D`agua, 

torna público para conhecimento dos interessados, que através de sua Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, nomeada pela portaria interna do SERV SAÚDE de nº 357/2018, que realizará pregão 

eletrônico para contratação dos seguintes serviços: 

 

Prestação de mão-de-obra - do tipo recepcionista, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, 

segunda a sexta, diurno e contratação de serviço de limpeza predial - com jornada de 40 horas 

semanais, segunda a sexta, sem supervisor, sem insalubridade, sem periculosidade, interna e externa, 

com vale transporte e vale refeição. 

 

Recebimento das propostas: A partir das 08h00min do dia 11/03/2020. Abertura das 

propostas: Às 09h30min do dia 24/03/2020. Início da Sessão Pública: Às 10h00min do dia 

24/03/2020. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

 

Anexo 01 - termo de referência do objeto  

Anexo 02 - exigências para habilitação 

Anexo 03 - modelo de carta proposta comercial 

Anexo 04 - termo de adesão ao sistema eletrônico de licitações da bll  

Anexo 05 - declaração de enquadramento como me/epp 

Anexo 06 - cumpre requisitos edital anexo 07 - declaração de idoneidade 

Anexo 08 - modelo de declaração de não parentesco 

Anexo 09 - modelo declaração ao disposto no inciso xxxiii do artigo 7º da constituição federal                

Anexo 10 - minuta contratual 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

 

O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma 

Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. 



Os trabalhos serão conduzidos por funcionário dO SERV SAÚDE, denominado Pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br). 

 

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 

atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 

Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública 

ou impedida legalmente. 

O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 

Licitações e Leilões por ela indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa 

de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 

das propostas. 

O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu 

operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no 

pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04); 

Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões 

(ANEXO 04) e; 

“A empresa participante do certame não poderá ser identificada (nome da empresa)”. 

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 

certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente 

ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento 

operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04; 

A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 

no Anexo 05 para fins de habilitação, deverá informar no campo próprio da Bolsa de Licitações e 

Leilões o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 

http://www.bllcompras.org.br/


da LC 123/2006. 

 

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

abrir as propostas de preços; 

analisar a aceitabilidade das propostas; 

desclassificar propostas indicando os motivos; 

conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

declarar o vencedor; 

receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

elaborar a ata da sessão; 

encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação; CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato previsto no item 

4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 

associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 

todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br. 

 

A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa. 

A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 

De Licitações e Leilões. 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa De Licitações e 

Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

http://www.bllcompras.org.br/


realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. PARTICIPAÇÃO: 

A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido. 

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou 

através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e- mail contato@bll.org.br. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 

forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a 

avaliar a aceitabilidade das propostas. 

O modo de disputa será ABERTO, conforme art. 32 do Decreto 10.024/2019. 

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário  de registro e valor. 

Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores no minímo em R$ 100 (cem reais) , ao 

último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

Não serão aceitas  propostas  com  valores  superiores ao máximo fixado no Edital 

(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE) e não serão aceitas propostas e lances cujos valores 

estejam superiores a duas casas decimais após a vírgula. O descumprimento desse requisito implicará 

na desclassificação do licitante. 

Fica a critério do pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados  ou  situação  semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes. 

No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na 

Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados. 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na 

Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da 
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reabertura da sessão. 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra.  

Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 

mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 

disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

Facultativamente, o Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento 

de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, 

findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o 

Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente 

que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir 

sobre sua aceitação. 

O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro (a) acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

A empresa vencedora do certame deverá enviar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, para envio da proposta, Planilha de custos e formação de 

preços dos serviços que irão ser prestados, de acordo com o seu valor final oferecido no Pregão, os 

documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, sob pena de 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

Caso falte algum documento exigido no anexo 2 deste edital ou não chegue até a data 

estabelecida a empresa vencedora será INABILITADA, e logo em seguida será convocada a 2ª. 

empresa classificada e subsequente. 

Pregoeiro: FABIO BATISTA RODRIGUES E-mail: contasmedicas.servsaude@gmail.com 

Telefone: (66) 3423-2627 

A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 

recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.23. 

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 12, deste Edital, podendo o Pregoeiro (a) 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente. 

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa 

o Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação. 

Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
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PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO: 

 

O cadastramento da proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas 

as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

“A empresa participante do certame não poderá ser identificada com o nome da mesma, sob 

pena de desclassificação”. 

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública 

do Pregão. 

 

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

 

A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s) 

valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, Planilha de custos e formação de preços dos serviços 

que irão ser prestados, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 

Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem, concisa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e email, número de agência de 

conta bancária, no prazo estipulado neste Edital. 

Na proposta escrita, conforme modelo ANEXO 03, deverá conter: 

Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos serviços destacados; 

O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 

Especificação do serviço oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa 

avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital e; 

Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

Constar somente duas casas após a vírgula; 

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no 

endereço indicado no Anexo 01. 

Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR 

PREÇO – UNITÁRIO DO LOTE. 

Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 

inerentes aos serviços prestados 

Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 

em vigor. 

 

 

 

 

 



 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO – UNITÁRIO DO LOTE, 

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

O Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor. 

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro (a) examinará a proposta 

ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao Edital. 

O Pregoeiro (a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

HABILITAÇÃO: 

Conforme ANEXO 02. 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 

Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado 

poderá impugnar em relação a este ato convocatório. 

Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado 

poderá solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 

O pregoeiro (a) emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos 

encaminhamentos necessários. 

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro (a) poderá 

fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas 

razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais  no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente. 

A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

Os recursos contra decisões do Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo. 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 



 

 

Os recursos e impugnações de recursos, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados no 

Departamento de Compras e Licitações ou via sistema BLL bem como encaminhadas ao email. 

Contasmedicas.servsaude@gmail.com  

 

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais 

e responsabilidades civil e criminal: 

advertência; 

0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplida; 

O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em 

dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado; 

10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das 

outras sanções cabíveis; 

a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 

administrativa ou judicial; 

- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO: 

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO: 

12.1. Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da 

devida nota de empenho, para executar os serviços desta licitação, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 12, deste Edital. 

 

PAGAMENTO: 

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação das notas fiscais, devidamente 

atestadas pelas Secretarias solicitantes dos serviços através de depósito em nome da empresa 

vencedora em conta-corrente devidamente identificada. 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar junto com as notas fiscais: 

Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão 

estar em plena validade na data da abertura da licitação. 

Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitido pela Delegacia da Receita Federal. 

Certidão Conjunta de Regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-



Geral da Fazenda Nacional, consoante Portaria MF nº 358/2014 (artigo 195, § 3º, da Constituição 

Federal e artigo 75, inciso III, da Lei nº 15.608/2007). 

Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, no 

caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para os outros 

Estados. 

Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal, sede da licitante. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - um comprovante de que não possui 

dívidas decorrentes de condenações pela Justiça do Trabalho. 

Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos 

com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em 

observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666, 

de 1993, com suas alterações posteriores, ficando suspensos por 01 (um) ano quaisquer reajustes de 

preços. 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 

07 - ORGÃO 

001 – INST. ASSIST. A SAUDE SERVIDS. PUBLICOS MUN. RONDONOPOLIS 

10.122.5010.2124 – MANTER AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS  

3.3.90.39.00.00 – OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS  - PESSOA JURÍDICA 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Serv Saúde 

Municipal de Carambei revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de 

fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 

ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes  da 

licitação. O MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 



As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Município. 

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

Não cabe à BLL - Bolsa de Licitações e Leiloes qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega 

dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o da Comarca de RONDONOPOLIS - MT, Estado do Paraná, considerado aquele a que está 

vinculado o Pregoeiro. 

A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 159.672,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil 

Seiscentos e Setenta e dois ). 

 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

 

JACILENE SANTOS SILVA 

DIRETORA EXECUTIVA DO SERV SAÚDE  

 

 

FÁBIO B. RODRIGUES 

PREGOEIRO DO SERV SAÚDE 
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ANEXO 01 
 

PREGÃO Nº.: 02/2020 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

O presente Pregão tem por objeto, conforme descrições constantes neste Termo de Referência. 

 

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto 

descrito no site da Bolsa de Licitações e Leilões e as especificações constantes deste Termo, 

prevalecerão as últimas. 
 

1. OBJETO: 
 
LOTE 01 
 

Cód. TCE Descrição 
Un. 

Fornecimento 
Quantidade 
Solicitada Valor Total 

351806-0 

PRESTACAO DE MAO-DE-
OBRA - DO TIPO 

RECEPCIONISTA, COM 
JORNADA DE TRABALHO 

DE 40 HORAS 
SEMANAIS,SEGUNDA A 
SEXTA, DIURNO, COM 

VALE TRANSPORTE, VALE 
REFEIÇÃO E PLANO 
ODONTOLOGICO. HOMEM/MES 36 R$ 3.454,00 R$ 124.344,00 

 

 

LOTE 02  

Cód. TCE Descrição Un. Fornecimento Quantidade Solicitada Valor Total 

287431-
8 

SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL 
- COM JORNADA DE 40 

HORAS SEMANAIS, SEGUNDA 
A SEXTA,SEM 

SUPERVISOR,SEM 
INSALUBRIDADE,SEM 

PERICULOSIDADE,INTERNA E 
EXTERNA,COM VALE 
TRANSPORTE E VALE 
REFEICAO E PLANO 
ODONTOLOGICO HOMEM/MES 12 2.944,00 35.328,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA: 
 

 Necessidade de limpeza, organização e manutenção periódica, visando ao bom 

andamento dos atendimentos realizados aos assistidos, contribuindo para as adequadas condições 

de trabalho e manutenção dos locais; otimização de tempo. 
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 Não se ocupar com atividades periféricas, já que uma empresa especializada tomará 

para si a tarefa, o que, de fato, possibilita a maior disponibilização de tempo dos servidores para tratar 

de assuntos centrais da instituição; busca-se desta forma o atendimento dos princípios da 

economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na satisfação do interesse público, não há 

ata de registro de preços vigente, que contemple a prestação dos serviços. 

 
 

3. DA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO: 
 

o Os serviços deverão respeitar a legislação pertinente aos serviços; 

o Os serviços de limpeza e conservação deverão ser realizados em conformidade 

com o estabelecido no item 5 no presente Termo de Referência; 

o A contratada deverá possuir atividade compatível com o objeto do presente ato 

convocatório; 

o O início dos serviços contratados deverá ser iniciada em até 48 (quarenta e oito) 

horas após a expedição da Autorização de Fornecimento, contando-se o prazo 

a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será  efetuada via fax 

ou outro meio hábil; 

 

o Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 

(quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, os profissionais 

necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo estimado e com a 

qualificação mínima definida neste Termo de Referência; 

o Apresentar ao Fiscal do Contrato, em Rondonópolis-MT no primeiro mês da prestação 

dos serviços, e sempre que solicitado, atestados (inclusive de antecedentes criminais), 

comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que 

digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o 

objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados. 

o Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de 

otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a 

racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos equipamentos; Manter 

seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e 

reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em 

eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços  e sempre que a 

CONTRATANTE entender conveniente; 

o Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao 

Fiscal do Contrato, em Rondonopolis - MT, relação nominal dos empregados, 

indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de 

carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefone residenciais, número de 

celular; 

o Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 
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o Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho; 

o Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 

inconveniente pela CONTRATANTE; 

o Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, para 

cada profissional alocado e crachás de identificação com fotografia recente, inclusive 

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs), no que couber, tudo 

sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos 

seus empregados; 

o Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com 

fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no 

aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído 

imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante 

comunicação do órgão gestor; 

o Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a 

assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas; 

o Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de garantir 

o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo 

integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver 

necessidade, ao Fiscal do Contrato  e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a 

frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar sempre em contato 

com a fiscalização do contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência 

diária sempre que julgar necessário; 

o Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu encarregado; 

o Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

o Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta 

execução dos serviços; 

o Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

o Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às 

reclamações formuladas; 

o Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos 

comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, 

durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa 

ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente; 

o Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de sua 

competência, os vales- transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho 

e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de 

suas atividades; 
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o Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, 

indenização trabalhista, vale- transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em 

lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da 

empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 

o Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de 

admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, 

os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes 

anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 

o Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos 

anuais incluindo PPD e parasitológico de fezes dos empregados que estarão prestando 

serviço ao berçário e posto médico, apresentando anualmente a carteira de vacinação 

atualizada; 

o Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos 

empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por 

falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

o Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as 

dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por meios próprios em caso de 

paralisação dos transportes coletivos; 

o Fornecer ao Fiscal do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem 

como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos; 

o Fornecer mensalmente ao Fiscal do Contrato, cópia dos comprovantes de pagamento 

do vale-alimentação, vale- transporte e salários, junto com a fatura; 

o Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus 

empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos 

empregados, em agências situadas no Município de Rondonopolis - MT, de  modo a 

possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como 

recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo 

sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

o Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a 

CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE 

possa verificar a realização do pagamento; 

o Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos 

pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 

o O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de 

circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos 

empregados nas datas regulamentares; 

o Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e 

apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da 

elaboração da fatura; 

o Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal 

da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, 

incluindo dias não úteis; 

o Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, 

os principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados; 

o Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos 
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prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, 

atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos 

seguintes casos: 

o Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo 

máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência do afastamento. O atendimento a este 

critério apenas afasta a penalidade, mas será descontado o respectivo valor; 

o Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data 

de início do período; 

o Solicitação do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da data de solicitação. 

o Encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a 

relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como 

informar os dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a apresentação dos 

documentos que comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida neste 

Termo de Referência; 

o Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade 

observada afeta à prestação dos 

o serviços; 

o Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, 

devidas aos seus, funcionários; 

 

o  Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se 

apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o 

local de prestação dos serviços. 

o Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 

o Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

o Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados 

durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE; 

o Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

o Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

o Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de 

pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

o No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer 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; 

o Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 

deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

o Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros; 

o Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade 
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exigidas no edital; 

o Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

o Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra 

utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com 

as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008; 

o Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena 

de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 

o Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias 

após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e 

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação  de serviços 

mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime 

tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no 

prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações; 

o O procedimento acima somente será exigido se a Contratada não se dedicar 

exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, ou a exercer em conjunto com 

outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em 

observância ao caput do art. 17 (e incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da 

Lei Complementar n.º 123/2006. 

o Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de 

recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização; 

o Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, exames médicos admissionais dos empregados da contratada que 

prestam os serviços; 

 

DOS LOCAIS A SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS/  CÁLCULO EM METROS QUADRADOS 
 

METRAGEM DA UNIDADE A SER PRESTADOS OS SERVIÇOS 

UNIDADE ÁREA TOTAL M² 

SEDE DO SERV SAÚDE 200 

 

 
 

UNIFORMES 

 

o Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, 

compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse 

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

o  O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

 Camisa/ou jaleco; 

 Calça; 

 Par de sapatos apropriados, para o serviço de limpeza; Par de meia 

social 
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o O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

o 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo 

ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a 

qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação 

escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de 

apresentação; 

o No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

o Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor 

responsável pela fiscalização do contrato. 
 
 
 

DIARIAMENTE 

 

o Varrição esmerada de todas as dependências, inclusive nas partes externas, passeios 

internos, rampas externas, escadas, pátio de estacionamento, hall de entrada e outros; 

o Aplicação de pano molhado a fim de remover o sujo superficial de todas as 

dependências que comportam tal 

o medida; 

o Limpeza com flanelas, pano úmido e produtos específicos (telefones, computadores, 

impressoras, nobreak, 

o bebedouros, armários, cadeiras, estofados, arquivos, mesas e demais móveis e 

utensílios, etc.); 

o Remoção de pó existente; 

o Limpeza de tapetes e capachos (se for o caso); 

o Limpeza de todas as dependências sanitárias, no mínimo, 01 vezes ao dia, repondo-se 

o material quantas vezes se fizer necessário (papel higiênico, sabonete e papel toalha); 

o Coleta e retirada do lixo das dependências em embalagens apropriadas e, ainda a 

reposição de sacos plásticos nos cestos de lixo, no mínimo, 01 vezes ao dia; 

o Acondicionamento do lixo retirado, devidamente embalado em sacos plásticos 

fechados, em tambores devidamente tampados; 

o Colocação do lixo para coleta nos dias apropriados; 

o Remoção de folhas de árvores e outros detritos; 

o Demais serviços que se fizerem necessários; 

 

 

 SEMANALMENTE 

 

 

o Limpeza geral de peitoris, portas, divisórias, rodapés, vidros e esquadrias que 

guarneçam as dependências internas, com produtos apropriados; 

o Polimento dos metais, maçanetas, torneiras, bebedouros e peças semelhantes existentes 

nas dependências; 
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o Limpeza geral, ventiladores, extintores de incêndio, lambris, etc; 

o Lavagem completa das paredes azulejadas, pisos e divisórias; 

o Limpeza e remoção de manchas de qualquer natureza que surjam nas paredes, portas 

e áreas pintadas; 

o Remoção de pó de todas as cortinas/persianas, luminárias e afins; 

o Limpeza das placas indicativas. 

o Lavagem geral com equipamento apropriado em todas as dependências internas e 

externas. 

 

MENSALMENTE: 

 

o Limpeza de cortinas e ou persianas; 

o Limpeza de interruptores e tomadas; 

o Enceramento e polimento de pisos internos; 

o Enceramento e polimentos dos utensílios existentes; 

o Limpeza de vidros e esquadrias externas; 

o Demais serviços que se fizerem necessários; 
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ANEXO 02 
 
 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº.: 02/2020 

 

HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

A empresa vencedora do certame deverá enviar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, para o SERV SAÚDE, a proposta, Planilha de custos e 

formação de preços dos serviços que irão ser prestados, de acordo com o seu valor final oferecido no 

Pregão, os documentos relativos à habilitação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

Declaração do proponente de que cumpre plenamente os requisitos exigidos no edital na fase 

de habilitação de acordo com o modelo constante no Anexo 06. 

Declaração de inidoneidade de acordo com o modelo constante no Anexo 07. 

Declaração do proponente de não parentesco de acordo com o modelo constante no Anexo 08. 

Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

de acordo com o modelo constante no Anexo 09. 

Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão 

estar em plena validade na data da abertura da licitação. 

Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitido pela Delegacia da Receita Federal. 

Certidão Conjunta de Regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, consoante Portaria MF  nº 358/2014 (artigo 195, § 3º, da Constituição 

Federal e artigo 75, inciso III, da Lei nº 15.608/2007). 

Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, no 

caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para os outros 

Estados. 

Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal, sede da licitante. 

Certificado de Registro Cadastral de qualquer órgão Público em plena validade, ou 

documentos exigidos nos art. 27, 28, 29 e 31 da Lei nº8. 666/93. 

Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - um comprovante de que não possui 

dívidas decorrentes de condenações pela Justiça do Trabalho. 

Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que a 

atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação. 

Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa de direito público ou privado, que 
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comprove que a licitante tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamente, serviços objeto 

desta licitação. A comprovação deverá ser feita através de apresentação de documentos devidamente 

assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os serviços. 

A documentação acima aludida deverá estar na seqüencia acima e entregue em 1 (uma) via 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, não sendo aceito qualquer documento 

em papel termo-sensível (fac-símile), sendo que, tais documentos deverão estar em plena vigência e 

na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no referido documento, deverão ter sido 

emitidos há menos de 60 dias da data estabelecida para data de abertura da licitação, com exceção do 

documento exigido na letra j). 

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento; 

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação; 

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 

respectivo endereço referindo- se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que 

alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora 

dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome 

de ambas, simultaneamente; 

 

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa; 

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação; 

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 

FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA 

FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
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ANEXO 03 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº.: 02/2020 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, 

na Forma Eletrônica  nº.: 02/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 

seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA 

 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas 

que possibilitem a sua completa avaliação, deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo 

com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

 

LOCAL E DATA 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 

PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO 04 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES 

E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 
Cidade: UF 
CEP: CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: RG 
Telefone comercial: Fax: 
Celular: E-mail: 
Representante legal: 
Cargo: Telefone: 
Ramo de Atividade: 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta 

sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 

com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar; 

b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 

editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais 

declara ter pleno conhecimento; 

d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I 

e; 

e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações; 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação 

implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do 

Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos 

no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa  de Licitações e 
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Leilões; 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O 

Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo 

qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o 

fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados 

por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

podendo a sociedade corretora, para tanto: 

a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

b) apresentar lance de preço; 

c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

d) solicitar informações via sistema eletrônico; 

e) interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

f) apresentar e retirar documentos; 

g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

h) assinar documentos relativos às propostas; 

i) emitir e firmar o fechamento da operação e; 

j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido; 

Corretora:  
Endereço:  
 
  

 
 
 
O presente Termo de Adesão é válido até     /    / , podendo ser rescindido ou revogado, a 
qualquer tempo, pelo Licitante, 

mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante 

o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 

 

Local e data: 

Assinatura:   
(reconhecer firma em cartório)
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k) Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil - (Licitante direto) Indicação de Usuário do Sistema 
Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

a) a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não 

cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

b) o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do 

Licitante; 

c) a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o 

necessário bloqueio de acesso e; 

d) o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por 

sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros e; 

e) o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e 

no SERASA; 

 
Local e data: 

 
 

Responsável:   

 

Assinatura:   

(reconhecer firma em cartório) 



 
21  

 

 ANEXO 05 
 

 

 

Pregão Eletrônico nº. 02/2020 

Objeto:    
 

 

A    empresa  ,     inscrita     no     CNPJ     sob     o   nº 

  , por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 

  ,  portador(a)  da  Carteira  de Identidade 

n.º    

  , 

e do CPF n.º 

 

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, art. 11 do Decreto nº 6.204/2007 e Lei Complementar 

147/2014. 

 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art.  299 

do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração. 

 
 
 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 
 

Local e Data 

 

 

Representante Legal 

(nome e assinatura) 

 
Nome do declarante    

 

RG   

 

CPF   

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 
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ANEXO 06 

 
 

(Nome da Empresa) 

 
 

CNPJ/MF Nº.  , sediada. 

 
 

(Endereço Completo) 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos no edital na fase de habilitação. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 

 
(Local e Data) 

 
 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 02/2020 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

(Nome da Empresa) 

 
 

CNPJ/MF Nº.  , sediada. 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 

Eletrônico nº. 02/2020 instaurada pela Prefeitura Municipal de RONDONOPOLIS - MT, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
 

 
(Local e Data) 

 
 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 08 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 02/2020 

 
 

A empresa  , inscrita no C.N.P.J. nº  , com sede  , DECLARA, para 

os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, Prejulgado n° 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que: 

 
NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou exerçam cargo comissionado ou função 

gratificada na Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal. 

 
DECLARA, sob  as  penas  da  lei,  que  na  qualidade  de  proponente  de  procedimento  licitatório  sob  a  modalidade 

 nº_  , instaurada pelo Município de Rondonopolis - MT, que nenhum servidor público, ou 

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob 

qualquer regime de contratação. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente. 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

 
 
 

Local e Data 

 

 

Representante Legal 

(nome e assinatura) 

 
Nome do declarante    

 

RG   

 

CPF   



 
25  

 
ANEXO 09 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 02/2020 

(Nome da Empresa) 

 
 

CNPJ/MF Nº.  , sediada. 

(Endereço Completo) 

Em cumprimento ao inciso V, do Art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e por força no disposto no inciso 

XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal DECLARAMOS que não consta em nosso quadro de funcionários trabalhadores 

menores, e estamos cientes quanto à “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

Ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 
Local e Data 

 

 

Representante Legal 

(nome e assinatura) 

 
Nome do declarante    

 

RG   
 

CPF   
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ANEXO 10 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

REF. EDITAL PREGÃO Nº.02/2020 

CONTRATO Nº 

 
 

 
Contrato de Prestação de serviços que entre si celebram o e o Instituto de ......  de 

Rondonopolis - MT PR e a empresa, na forma abaixo : 

 

CONTRATANTE............................................................................. denominada CONTRATANTE, têm justo e acordado o que segue, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: CONTRATADA: ...., pessoa jurídica de direito privado, com sede a ......, ....., na cidade de ............ -  ..... CEP: 

......., inscrita no CNPJ sob nº. ............................................................................................................................................................................................. , 

Inscrição estadual: nº........, neste  ato  representada  pelo seu .......  Sr. ........,  ......, .........., portador  do CPF/MF  nº..........,  RG nº ..........residente e 

domiciliado na ......., ......., na cidade de ....... – ....., CEP: ...... 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

O objeto do presente contrato, elaborado nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93 com as alterações da Lei n° 8.883/94, é a 

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de 

salubridade, higiene, limpeza e conservação dos ambientes do município de Rondonopolis - MT em diversas secretarias, que a 

CONTRATADA se declara em condições de entregar os serviços em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação 

levada a efeito pelo Pregão Nº76/2019, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em , 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR : 

O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ , sendo R$ mensais, daqui por diante denominado “VALOR 

CONTRATUAL”. 

Parágrafo único: 

O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à conta dos recursos provenientes conta: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

A CONTRATANTE, reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros serviços até o limite de 25% no mesmo 

evento, não constantes nos projetos e especificações. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação das notas fiscais, devidamente atestadas pelas Secretarias solicitantes dos 

serviços. 

Parágrafo único: 

Apresentar junto com as notas fiscais: 

a) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena validade na data da abertura da licitação. 

b) Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitido pela Delegacia da Receita Federal. Certidão Conjunta de Regularidade perante a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consoante Portaria MF nº 358/2014 (artigo 195, § 3º, da 

Constituição Federal e artigo 75, inciso III, da Lei nº 15.608/2007). 

c) Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, no caso de empresas sediadas no Estado 

do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para os outros Estados. 

d) Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal, sede da licitante. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - um comprovante de que não possui dívidas decorrentes de condenações pela 

Justiça do Trabalho. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Prestar os serviços na forma ajustada; 

1) Obedecer as cláusulas contratuais em conformidade com a legislação vigente e características do objeto em questão. 
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2) Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do 

contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o quantitativo estimado e com a qualificação mínima definida neste 

Termo de Referência; 

3) Apresentar ao Fiscal do Contrato, em Rondonopolis - MT, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, atestados 

(inclusive de antecedentes criminais), comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus 

empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados. 

4) Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no 

emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de energia elétrica no uso dos equipamentos; 

Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança 

no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender 

conveniente; 

5) Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do Contrato, em Rondonopolis - MT, relação 

nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, 

endereço e telefone residenciais, número de celular; 

6) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

7) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados 

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

 

8)  Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer 

empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE; 

9) Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por ano, com reposição a cada semestre, para cada profissional alocado e crachás de 

identificação com fotografia recente, inclusive Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs), no que couber, tudo sujeito à aprovação 

da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados; 

10) Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fotografia recente. Deverão, ainda, se apresentar 

sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que 

não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do órgão gestor; 

11) Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do Contrato, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, 

bem como as ocorrências havidas; 

12) Nomear Encarregado de Limpeza responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, 

permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este 

encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do Contrato e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, e ainda, estar 

sempre em contato com a fiscalização do contrato, o qual poderá ter acesso ao controle de frequência diária sempre que julgar necessário; 

13) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal 

súbito, por meio do seu encarregado; 

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

15) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços; 

16) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

17) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

18) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da 

CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

19) Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales-transporte e alimentação, 

de acordo com o horário de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades; 

20) Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-transporte, vale- 

refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão 

nenhum vínculo com a CONTRATANTE; 

21) Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da vigência do contrato 

de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE; 
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22) Responsabilizar-se, inclusive, pela realização dos exames admissionais e periódicos anuais incluindo PPD e parasitológico de fezes 

dos empregados que estarão prestando serviço ao berçário e posto médico, apresentando anualmente a carteira de vacinação atualizada; 

23) Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados para a execução dos 

serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da 

legislação trabalhista vigente; 

24) Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da CONTRATANTE, e vice versa, por 

meios próprios em caso de paralisação dos transportes coletivos; 

25) Fornecer ao Fiscal do Contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de férias dos 

empregados e seus respectivos substitutos; 

26) Fornecer mensalmente ao Fiscal do Contrato, cópia dos comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários, 

junto com a fatura; 

27) Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos serviços contratados, 

via depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no Município de Rondonopolis - MT, de modo a possibilitar a conferência 
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do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo 

sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

28) Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no presente subitem, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim 

de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento; 

29) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 

30) O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA 

de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 

31) Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo 

faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura; 

32) Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRATANTE e o preposto da 

CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 

33) Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos ocorridos durante as jornadas 

de trabalho de seus empregados; 

34) Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos a seguir estipulados, quando ocorrer 

ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 

35) Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da ciência 

do afastamento. O atendimento a este critério apenas afasta a penalidade, mas será descontado o respectivo valor; 

36) Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do período; 

37) Solicitação do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de solicitação. 

38) Encaminhar ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de empregados que fruirão férias no período 

subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a 

qualificação técnica dos substitutos exigida neste Termo de Referência; 

39) Relatar, por escrito, ao Fiscal da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada afeta à prestação dos serviços; 

40) Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus funcionários; 

41) Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro dos padrões de 

apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 

42) Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 

43) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá- los 

na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

44) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

45) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

46) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

47) Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e recolhimento dos 

encargos sociais e trabalhistas; 

48) No momento da assinatura do Contrato, autorizar a CONTRATANTE a fazer 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; 

49) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

50) Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros; 

51) Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital; 

52) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
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53) Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de caracterizar a execução 

completa do contrato, em consonância com as prescrições insertas no inciso XVIII, do art. 19, da IN SLTI/MP nº 02/2008; 

54) Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem 

prejuízo das demais sanções; 

55) Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, 

com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra 

(situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto 

no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; 

56) O procedimento acima somente será exigido se a Contratada não se dedicar exclusivamente à atividade de limpeza e conservação, 

ou a exercer em conjunto com outras atividades para as quais seja vedada a opção pelo Simples Nacional, em observância ao caput do art. 17 (e 

incisos), c/c o § 5º-C, inciso VI, do art. 18, todos da Lei Complementar n.º 123/2006. 

57) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela 

fiscalização; 

58) Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, exames médicos admissionais 

dos empregados da contratada que prestam os serviços; 

59) Fornecer os uniformes a seus empregados condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo 

peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes: 

59.1) O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

a) Camisa/ou jaleco; 

b) Calça; 

c) Par de sapatos apropriados, para o serviço de limpeza; 

d) Par de meias social; 

59.2) O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

a) (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de 

uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante, 

sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação; 

b) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem 

apertados; 

c) Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser 

enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO EXECUÇÃO 

O objeto do referido certame deverá ser executado, conforme solicitação das Secretarias solicitantes dos serviços, após, assinatura do 

contrato e emissão da nota de empenho, por um período de 12 Meses. 

Parágrafo Primeiro - 

O prazo de execução deverá ser cumprido rigorosamente, sob pena de aplicação de penalidade. 

Parágrafo Segundo - 

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONTRTADA: 

1. DIARIAMENTE: 

1.1 Varrição esmerada de todas as dependências, inclusive nas partes externas, passeios internos, rampas externas, escadas, pátio de 

estacionamento, hall de entrada e outros; 

1.2 Aplicação de pano molhado a fim de remover o sujo superficial de todas as dependências que comportam tal medida; 

1.3 Limpeza com flanelas, pano úmido e produtos específicos (telefones, computadores, impressoras, nobreak, bebedouros, armários, 

cadeiras, estofados, arquivos, mesas e demais móveis e utensílios, etc.); 

1.4 Remoção de pó existente; 

1.5 Limpeza de tapetes e capachos (se for o caso); 

1.6 Limpeza de todas as dependências sanitárias, no mínimo, 01 vezes ao dia, repondo-se o material quantas vezes se fizer necessário 

(papel higiênico, sabonete e papel toalha); 
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1.7 Coleta e retirada do lixo das dependências em embalagens apropriadas e, ainda a reposição de sacos plásticos nos cestos de lixo, 

no mínimo, 01 vezes ao dia; 

1.8 Acondicionamento do lixo retirado, devidamente embalado em sacos plásticos fechados, em tambores devidamente tampados; 

1.9 Colocação do lixo para coleta nos dias apropriados; 

1.10 Remoção de folhas de árvores e outros detritos; 

1.11 Demais serviços que se fizerem necessários; 

2. SEMANALMENTE: 

2.1 Limpeza geral de peitoris, portas, divisórias, rodapés, vidros e esquadrias que guarneçam as dependências internas, com produtos 

apropriados; 

2.2 Polimento dos metais, maçanetas, torneiras, bebedouros e peças semelhantes existentes nas dependências; 

2.3 Limpeza geral, ventiladores, extintores de incêndio, lambris, etc; 

2.4 Lavagem completa das paredes azulejadas, pisos, paredes; 

2.5 Limpeza e remoção de manchas de qualquer natureza que surjam nas paredes, portas e áreas pintadas; 

2.6 Remoção de pó de todas as cortinas/persianas, luminárias e afins; 

2.7 Limpeza das placas indicativas. 

2.8 Lavagem geral com equipamento apropriado em todas as dependências internas e externas. 

3. MENSALMENTE: 

3.1 Limpeza de cortinas e ou persianas; 

3.2 Limpeza de interruptores e tomadas; 

3.3 Enceramento e polimento de pisos internos; 

3.4 Enceramento e polimentos dos utensílios existentes; 

3.5 Limpeza de vidros e esquadrias externas; 

3.6 Demais serviços que se fizerem necessários; 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência pelo prazo de 13 Meses a partir da assinatura do presente, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo 

período desde que manifestado interesse da CONTRATANTE com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA OITAVA - MULTA 

Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, serão aplicadas multas, sem prejuízo ao direito de rescisão deste contrato e 

indenização por perdas e danos a saber : 

Parágrafo Primeiro - 

Multa Contratual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do serviço, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas pelas Leis n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 

subseqüentes e demais legislações pertinentes a matéria. 

Parágrafo Segundo – 

Se, no término do prazo contratual os serviços não estiverem concluídos, será aplicada à CONTRATADA por dia de atraso, a multa de 

5% (cinco por cento). Para o cálculo dos dias de atraso serão considerados os abonos homologados. 

 
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação Judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei 8666/93; 

Parágrafo Primeiro: 

A CONTRATADA, indenizará ao Serv Sáude por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por 

inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

Parágrafo Segundo: 
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No caso do Serv Sáude precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa 

convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 

20%(vinte por cento) do valor do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário, sem a prévia e expressa autorização da do 

Serv Saúde. 

b) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos 

contratos com o Serv Saúde, além das penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 

c) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste 

contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do SERV SAÚDE relativamente a esses 

encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 

As condições estabelecidas no Pregão Nº.76/2019 e na proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA, são partes integrantes 

deste instrumento, independentemente de transcrição. 

Parágrafo Único – 

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua 

vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela Serv Saúde e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-

se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de CASTRO, Estado do 

Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos 

poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas. 

 
 
 
 

 
RONDONOPOLIS - MT, de 2019. 
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 CONTRATADA 

testemunhas: 

 

CPF: 

 

CPF: 
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