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OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 

higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua 

na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e 

utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/16 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/16 
 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por intermédio do pregoeiro Abdu Ferreira, 

nomeado pela Portaria nº 005/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna público que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. O procedimento licitatório será regido 

pela Lei n. 10.520/2002, pelo Decreto n. 3.555/2000 e alterações, subsidiariamente pela Lei 

8.666/1993 e suas alterações, demais normas correlatas ao objeto do certame independente de 

transcrição e, ainda, pelo estabelecido neste edital e seus anexos. 

 

1 – PREÂMBULO 

 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 

higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua 

na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e 

utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

 

2 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

Local: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso- Minas Gerais 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 

Data: 30/05/16 

Horário: até às 9 horas 

Observação: este prazo é preclusivo do direito de participação, NÃO sendo admitida a remessa por via 

postal. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

Local: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/Minas Gerais 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 

Data: 30/05/16 

Horário: 9 horas 
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3 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
3.1 - O Pregão Presencial será realizado por sessão pública que acontecerá na sede da Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG em todas as suas fases.  
  
3.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Câmara Municipal, Abdu Ferreira e pela Equipe 

de Apoio, e será realizado de acordo com o que preceitua a Lei 10.520/2002, que disciplina esta 

modalidade, bem como aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes da Lei 8.666/93 e 

alterações ulteriores. 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/16 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 030/16 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG torna público que na data, horário e local abaixo 

indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, cuja 

finalidade é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, 

higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua 

na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e 

utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s, conforme especificações 

constantes do termo de referência, edital e seus anexos. 

 

4 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DIA: 30 de maio de 2016. 

HORÁRIO: até às 9 HORAS (horário de Brasília) 

LOCAL: Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do 

Paraíso/MG. 

 

5 – ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA E POSTERIORMENTE DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

 

DIA: 30 de maio de 2016. 

HORÁRIO: até às 9 HORAS (horário de Brasília) 

LOCAL: Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do 

Paraíso/MG. 
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5.1. Se no dia supracitado por qualquer motivo não houver expediente, o recebimento e o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de 

funcionamento da Câmara Municipal que se seguir. 

5.2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito a: 

5.2.1 - recebimento dos envelopes Proposta e Documentação de Habilitação; 

5.2.2 - abertura dos envelopes de Proposta; 

5.2.3 - classificação das propostas; 

5.2.4 - abertura do envelope de Habilitação do melhor classificado; 

5.2.5 - demais providências. 

5.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Município 

de São Sebastião do Paraíso/MG, no endereço http://www.camarassparaiso.mg.gov.br, no prazo 

legal, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, em sessão, aos 

representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a: 

5.3.1 - julgamento das propostas; 

5.3.2 - habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

5.3.3 - julgamento de recurso porventura interposto; 

5.3.4 - adjudicação e homologação deste Pregão. 

 
6 – DO OBJETO:  

 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, 

limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua na sede da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem 

utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s, conforme especificações constantes do termo de 

referência, edital e seus anexos. 

 

6.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na proposta e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
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7 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 – Poderão participar deste processo licitatório, empresas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Edital e seus anexos. 

7.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

7.3 – Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

7.3.1 – Em recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

7.3.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de São Sebastião do 

Paraíso/MG suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 

7.3.3 – Que estejam reunidas em consórcio ou que seja controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.3.4 – Estrangeiras que não funcionem no País; 

7.3.5 – E que incidir no disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e nos art. 40, I, a, da Lei Orgânica 

do Município de São Sebastião do Paraíso (Lei nº 1785/2011): 

Art. 40 - Os Vereadores não poderão: 

I - Desde a expedição do diploma: 

a - Afirmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade 

de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, 

salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes; 

7.3.6 – Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

7.3.7 – Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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7.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 

7.5 – A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

7.6 – A licitante poderá vistoriar o local onde serão entregues os bens e executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se 

das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário, junto à 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, pelo telefone (35) 3531-4770. 

7.6.1 - Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

 

8 – DO CREDENCIAMENTO 

8.1 – No dia, local e horários designados para a sessão pública procederá ao credenciamento dos 

interessados a participar da licitação. 

8.2 – O horário para o credenciamento será até às 9 hs, impreterivelmente, e será efetuado conforme 

ordem de chegada dos interessados. Vencido esse prazo, às 9 hs e 1 MINUTO, o pregoeiro declarará 

encerrado o credenciamento, momento em que, não serão aceitos novos proponentes. 

8.3 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeiro devidamente munido 

de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, e o autorize a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade ou outro documento equivalente. 

8.4 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante mediante 

estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou documento equivalente. 

8.4.1 – Entende-se por documento credencial: 

8.4.1.1 - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 

dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
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8.4.1.2 - Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito 

de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 

pertinentes a este Pregão. 

8.4.2 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 

estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.4.3 – A Licitante deverá comprovar a condição de Microempresa e de Empresa de Pequeno 

Porte, no momento do seu credenciamento, com a apresentação de: 

8.4.3.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de 

enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou 

equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

8.4.3.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração 

de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte; 

8.4.3.3 - Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o 

documento mencionado no item 8.4.3.2 deste subitem, nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, declaração de porte feita 

pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação 

dessa circunstância. 

8.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

8.6 – O representante legal da licitante que não se credenciar ante o Pregoeiro, ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião 

de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação de Habilitação”, relativos a este Pregão. 
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8.6.1 – Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

8.7 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para a realização 

das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

8.8 – O Pregoeiro deixa claro que não será disponibilizada, aos licitantes, cópia reprográfica de 

qualquer dos documentos solicitados. Toda a documentação mencionada nos itens acima deverá ser 

providenciada pela licitante e apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva para a 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, sob pena de não credenciamento. 

8.9 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues em separado dos envelopes 

“A” e “B”. 

 

9 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO: 

9.1 - A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro no 

local, dia e hora designados para a abertura da sessão pública deste certame, NÃO serão aceitos envio 

de envelopes via correio, em envelopes distintos, que deverão ser indevassáveis, devidamente 

fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos: 

a) Envelope A: Proposta Comercial 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no 

item 11 deste Edital. 

9.1.1 – Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 

 
 

ENVELOPE A – PROPOSTA COMERCIAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 003/16 
PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ nº 
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ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 003/16 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ nº 

 

9.2 – Juntamente com os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação (DO LADO DE 

FORA DOS ENVELOPES), os interessados ou seus representantes deverão apresentar, conforme modelo 

de declaração, especificado no Anexo IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02.  

 

10 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 – A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial – Anexo 

III – ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via 

impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas, 

de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, salvo 

se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observando o modelo 

constante do Anexo III, deste edital; 

10.1.1 – A proposta deverá ser apresentada preferencialmente com todas as suas folhas 

numeradas, forma sequencial crescente iniciando-se em 001. 

10.2 – Nela deverá estar indicado, nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, 

fax, dados bancários e endereço eletrônico (e-mail), para contato. 

10.3 – No Envelope de Proposta Comercial deverá constar: 

10.3.1 – Proposta com preço TOTAL para prestação dos serviços, objeto da licitação, em moeda 

corrente nacional (R$), preços deverão ser apresentados em algarismos e por extenso - será 

usado como critério de julgamento O MENOR PREÇO GLOBAL, não sendo admitidas alternativas 

de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;  

10.3.2 – Declaração de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, 

tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
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administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;  

10.3.3 – Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

10.3.3.1 – Se o prazo citado não estiver expresso, será considerado como aceito para 

efeito de julgamento o prazo de validade da proposta como de 60 (sessenta) dias. 

 

10.4 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 

de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser transportados e descarregados no 

local indicado pela Administração, sem ônus adicionais. 

10.5 – Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, seus 

Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

10.6 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro, caso contenham erros de 

soma e/ou multiplicação. Sendo a proposta corrigida e o representante da empresa, se estiver presente 

na sessão deverá assinar a proposta. 

10.7 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE (B) DE DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER:  

11.1 – Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES: 

11.1.1 – A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 

11.1.2 – O proponente deve apresentar DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, a inexistência 

de fatos impeditivos legal para licitar ou contratar com a administração pública; 

11.2 – Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da 
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imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência 

por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

11.3 – Regularidade fiscal deverá conter: 

11.3.1. Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ. 

(www.receita.fazenda.gov.br); 

11.3.2.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

11.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

11.3.4. Certidão Negativa de Débito junto à Seguridade Social CND – INSS; 

(www.previdenciasocial.gov.br); 

11.3.5. Certificado de regularidade do FGTS – CRF; (www.caixa.gov.br); 

11.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o 

disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

11.4. Qualificação Econômico-financeira deverá conter:  

11.4.1 – Certidão Negativa de Falência e de Recuperação judicial e extrajudicial (falência e 

concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de 

execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos 

envelopes, de acordo com o Inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93. 

11.5. – Qualificação Técnica deverá conter:   

11.5.1 – Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no respectivo 

conselho, em nome da licitante, que comprove(m):   

11.5.1.1 – A aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante 

administra ou administrou serviços de recepção, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

do número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratadas em 

decorrência desta licitação; 
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11.5.1.2 -   Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 

concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

11.5.2 – Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente 

da região a que estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta 

licitação. 

11.5.3 - Declaração indicando os nomes, os CPF’s e os números dos registros na entidade 

profissional competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos 

serviços; 

11.6 – Disposições Gerais da Habilitação 

11.6.1 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.6.2 – Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente 

inabilitado. 

11.6.3 – Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos fiscais que não possuírem prazo de validade somente serão 

aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para 

apresentação das propostas. 

11.6.4 – Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, 

deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá o material, objeto 

da licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvados os casos admitidos na legislação 

vigente. 

11.7. A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.7.1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
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critério da Câmara, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

11.7.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro; 

11.7.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos; 

11.7.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

federal nº 8666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.  

 

12 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

12.1 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 

10.520/02 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinado. 

Horário: Até às 9hs (Credenciamento e Entrega dos envelopes de proposta comercial e de 

habilitação) 

Horário: 9hs horas (Abertura das propostas) 

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG na Praça Inês Ferreira Marcolini, 

nº60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 

12.2 – No local e hora marcados, para o início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio 

de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 

demais atos do certame, conforme item 08 deste Edital (ver modelo Anexo II).   

12.3 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, será iniciada a abertura dos envelopes das propostas comerciais pelo Pregoeiro, não mais 

serão admitidos novos proponentes. 

12.4 – Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita as devidas 

rubricas e após a etapa de lances a posterior conferência. 
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12.5 – Uma vez iniciada a abertura do envelope PROPOSTA, não serão permitidas retificações que 

possam interferir no resultado final deste Pregão, ressalvadas as hipóteses destinadas a sanar 

equívocos e falhas evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo 

Pregoeiro.  

12.5.1 – Serão automaticamente corrigidos pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação; 

12.5.2 – Falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente na sessão, com poderes para esse fim. Do mesmo modo, a falta do CNPJ e/ou do 

endereço completo também poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 

apresentados dentro do envelope contendo a documentação de habilitação.  

 

13 – DO PROCEDIMENTO: 

13.1 – Classificações das Propostas Comerciais 

 13.1.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, será feita uma leitura inicial dos itens 

ofertados e suas respectivas marcas e valores, sendo iniciada imediatamente a etapa de lances 

por menor preço. As propostas serão analisadas e classificadas para a etapa de lances; 

 13.1.2 - Serão classificadas pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e aquelas que 

apresentarem valores sucessivos e superiores em até dez por cento à de menor preço global, 

para participarem dos lances verbais. No caso de não haver o mínimo de 03 (três) propostas que 

se situem no percentual citado (10%), serão classificadas as propostas subsequentes que 

apresentarem menor preço, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 

verbais; 

 13.1.3 - Em caso de ocorrer igualdade entre os valores ofertados por duas ou mais propostas, 

aplicar-se-á o sorteio em sessão pública, para definição da sequencia de lances.  

 13.1.4 – Serão desclassificadas as propostas que: 

 13.1.4.1 – não se refira à integralidade do objeto descrito no edital; 

13.1.4.2 – apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados nos termos do disposto no § 3º, do art. 44 e inciso I do art. 48, da Lei 

8.666/93; 
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13.1.4.3 – não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no 

edital. 

13.2 – Lances Verbais 

13.2.1 – Após a etapa de lances, se houver alguma desclassificação de uma ou mais empresas 

participante desta etapa, será feita uma reclassificação e a empresa que ficou fora da etapa de 

lances, poderá manifestar intenção de dar novo lance cobrindo o menor preço; 

13.2.2 – Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o valor DO ITEM. Não serão 

aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos lances deverão ser feitos 

em valores decrescentes; 

13.2.3 – Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 

13.2.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das ofertas; 

13.2.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital; 

13.2.6 - As empresas participantes que se enquadrem na Lei Complementar 123/2006 deverão 

solicitar os benefícios nela previstos.  

 

13.3 – Julgamento 

13.3.1 – As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o 

MENOR PREÇO, desde que atendidas todas as especificações constantes deste Edital; 

13.3.2 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

materiais ou formais que não afetem o seu conteúdo; 

13.3.3 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme 

definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito; 
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13.3.4 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 

licitante que a tiver formulado, com base nos documentos exigidos neste edital e seus anexos, 

devendo os mesmos constar do envelope de habilitação; 

13.3.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo Pregoeiro; 

13.3.6 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias 

para habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado os 

serviços definidos no objeto deste Edital e seus anexos; 

13.3.7 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço; 

13.3.8 – No julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não 

prevista no edital e seus Anexos, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 

fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade dos licitantes; 

13.3.9 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a Proposta será automaticamente desclassificada; 

13.3.10 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em 

Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. Em caso de divergência entre os 

preços expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

13.3.11 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado este direito; 

13.3.12 – As licitantes que apresentarem o menor preço final e cumprir todas as condições de 

habilitação deverão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar nova proposta comercial 

adequando os preços sagrados vitoriosos no certame, na Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso/MG. 

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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14.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através 

de petições protocoladas, encaminhadas ao pregoeiro, na Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso, localizada na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião 

do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 08 às 11h e das 13 às 17 horas. 

14.2 – Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição e quando acolhida contra o ato convocatório será 

designada nova data para a realização do certame. 

15 – DOS RECURSOS 

15.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

15.2 – O Licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

15.3 – As razões recursais, bem como as contrarrazões deverão ser protocolizadas na Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizado na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento 

Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 08 às 11h e das 13 às 

17 horas. 

15.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de 

recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

15.5 – Qualquer recurso ou impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

15.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.7 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor da Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizado na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento 

Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário de 08 às 11h e das 13 às 17 

horas.  
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15.8 – Em nenhuma hipótese serão reconhecidos os recursos ou impugnações enviadas por fax, nem as 

peças remetidas após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

15.9 – O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

15.10 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

15.11 – A Administração não se responsabilizará por recursos ou impugnações, endereçadas via postal 

ou por outras formas, entregues em locais diversos da Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso/MG, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

16 – ADJUDICAÇÃO  

16.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, competindo à Autoridade Superior homologar o procedimento licitatório.  

17 - HOMOLOGAÇÃO 

17.1 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

18 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

18.1 – Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta contratual 

constante neste edital. 

18.2 – O contrato ou instrumento equivalente a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, e outras necessárias a fiel 

execução do objeto desta licitação, observando os termos da Lei nº 8.666/93. 

18.3 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 

para assinar o contrato ou instrumento equivalente. 

18.3.1 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 
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18.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, quando convocado, sob pena das sanções legais previstas neste edital, na Lei 10.520/02 e 

8.666/93. 

18.5 – Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 

dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda a todas as exigências do edital, podendo ainda, negociar o preço, será o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado os materiais definidos no objeto deste Edital e seus anexos. 

18.6 – O contrato ou instrumento equivalente celebrado não poderá ser objeto de sessão, 

transferência ou subcontratação sem autorização do contratante por escrito, sob pena de aplicação de 

sanção, inclusive rescisão. 

18.7 – A contratação será feita de forma integral, sem prejuízo dos acréscimos de até 25% (vinte e 

cinco por cento) ou supressões, previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, quando 

justificável a necessidade, nos termos da Lei. 

18.8 – O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses em 

consonância com o permissível legal. 

18.9 - O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso para mais ou para menos, 

nas hipóteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o 

desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 18.9.1 - Ocorrendo a revisão de preços, deverá ser mantido, pelo menos, o mesmo percentual 

de diferença entre o preço à vista, do dia da proposta, com o da proposta apresentada na 

licitação. 

18.10 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme 

o caso.  

18.11 – Constituem Obrigações da CONTRATADA 
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18.11.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e 

nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem. 

18.11.2. Obrigações Gerais: 

18.11.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do produto e serviço, 

nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, 

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;  

18.11.2.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;  

18.11.2.3. Prestar serviço no prazo estabelecido, ou, quando necessário, informando 

em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o 

estabelecido;  

18.11.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 

ou serviço, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos 

padrões especificados;  

18.11.2.5. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

18.11.3. Obrigações Operacionais: 

18.11.3.1. Prestar o serviço atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste 

Termo de Referência;  

18.11.3.2. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 

troca do produto que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou 

prazo de validade vencido ou muito próximo a vencer;  

18.11.3.3. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias;  

18.11.3.4. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais 

decorrentes do fornecimento dos produtos seja por vício de fabricação ou por ação ou 

omissão de seus empregados;  
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18.11.3.5. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos produtos ou 

serviços fornecidos;  

18.11.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras  

18.11.4.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na 

legislação decorrentes a venda do produto, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

18.11.4.2. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não 

transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 

fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;  

18.12. Constituem Obrigações do CONTRATANTE: 

18.12.1. Conferir o produto e serviço prestado, embora a Contratada seja a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento nas condições especificadas; 

18.12.2. Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, 

devidamente discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta 

corrente bancária;  

18.12.3. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas 

neste Termo;  

18.12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada;  

18.12.5. Proporcionar à Contratada as condições para que possa prestar o serviço dentro das 

normas estabelecidas.  

19 – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 

19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93: 

19.1.1. Advertência; 

19.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução 

dos serviços; 
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19.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal, conforme 

disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

19.1.5. Caso venha conduzir culposamente no curso da prestação de serviços, infringindo por 

negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do Edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% 

(três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga o licitante vencedor a repor 

a parte danificada, sem ônus para a Câmara Municipal. 

19.1.6. Por se conduzir dolosamente a execução dos serviços, a multa será de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato; 

19.1.7. Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa 

será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato; 

19.1.9 Além das sanções descritas neste edital e no contrato, a contratada ficará sujeita às 

infrações descritas no termo de referência.  

19.1.8. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto a 

Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por ato do Presidente da Câmara, facultada a defesa do 

contratado no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de vista. 

19.2. Das decisões relacionadas com esta licitação caberão recursos, sob protocolo, conforme o 

disposto no artigo 109, da Lei 8.666/93. 

19.3. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar. 

19.4. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes. 

19.4.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, 

de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e demais cominações legais, quem: 

19.4.1.1. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar assinar o 

contrato ou retirar a nota de empenho e autorização de fornecimento; 

19.4.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
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19.4.1.3. Retardarem a execução do seu objeto; 

19.4.1.4. Não mantiverem as propostas; 

19.4.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contratado; 

19.4.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

20 – DA FISCALIZAÇÃO 

20.1 – A fiscalização dos serviços e acompanhamento da instalação será exercida pelo Setor 

Administrativo da Câmara de São Sebastião do Paraíso/MG, observado o disposto no artigo 67, da Lei 

nº 8.666/93. 

 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1 – Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária 

nº 0102 01031 0101 4.004 339034 - Ficha 11, que constarão da respectiva Nota de Empenho. 

21.2 – Para o exercício subsequente correrão à conta de dotação orçamentária anual própria. 

21.3 – A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 42.382,77 (quarenta e 

dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos, conforme o orçamento anexo. 

22 – DO PAGAMENTO 

22.1 – O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir da entrada da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada. A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de 

Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão. 

22.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da 

Contratada, indicada na Proposta Comercial, devendo para isto ficar explicitado o nome do 

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 

22.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito ao pleito de atualização financeira. 

22.2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

22.3 – Só será pago pelo objeto do contrato se o mesmo for efetivamente fornecido, ou seja, concluído 

e de acordo com a autorização de fornecimento respectiva e Nota Fiscal atestada como recebido. 
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23 – DO REAJUSTE 

23.1 – Os preços, objeto da presente licitação, têm por base a última proposta apresentada pela 

CONTRATADA na sessão do Pregão Presencial n° 003/16. 

23.2 – Durante os 12 (doze) primeiros meses de vigência contratual, não haverá reajuste no valor dos 

serviços. Após, caso o contratante mantenha a relação contratual, será utilizado para fins de reajuste, o 

mesmo índice utilizado em negociação coletiva ou dissídio coletivo, em referência à categoria aqui 

abrangida.. 

 
24 – DA GARANTIA  

24.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive 

indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestou garantia em favor 

da CONTRATANTE, mediante....................., no valor de R$...... (....................), equivalente a 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato. 

 

24.1.1. Na hipótese de prorrogação do prazo do contrato, a garantia, objeto da presente cláusula, 

deverá ser renovada e, se for o caso, complementada, previamente à formalização do Aditivo. 

 

24.1.2. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou 

reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente o 

percentual do valor contratado, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada pela 

CONTRATANTE. 

 

13.1.3. A garantia de execução será liberada pela CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da data de encerramento estabelecida neste Contrato. 

 

24.1.4. OPÇAO DA GARANTIA - Se a opção da garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será 

depositado em conta corrente Pessoa Jurídica na Caixa Econômica Federal e será aplicada a fim de que 

se mantenha sua atualização monetária. Se a opção de garantia recair em seguro garantia ou fiança 

bancária deverá conter as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.  

 

24.1.5. RESPONSÁVEL PELA GARANTIA - A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da Câmara 

de São Sebastião do Paraíso . 
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24.1.6. RESTITUIÇÃO DA GARANTIA - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral 

cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

25 – DA RESCISÃO: 

25.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele 

previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 

25.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato e a Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso não optar pela cobrança de multa prevista no item “19.1” do Edital; 

25.1.2. Revelando o licitante vencedor incapacidade e inidoneidade durante a execução dos 

serviços; 

25.1.3. Deixar de execução dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa; 

25.1.4. Frequentemente houver reclamações por parte do setor executante quanto à qualidade 

do produto; 

25.1.5. No caso de insolvência ou falência da Contratada. 

25.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento ao 

licitante, até que se apurem eventuais perdas e danos causados a Câmara Municipal de São Sebastião 

do Paraíso/MG. 

 

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 – É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do objeto 

ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

26.1.1. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

26.1.2. O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do 

licitante ou a desclassificação da proposta.  

26.1.3. A adjudicação fica condicionada à conclusão da diligência promovida. 
 

26.2 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Administração 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato supervenientemente, 
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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.  

26.2.1 – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

26.3 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.4 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

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

inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

26.5 – Da apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

26.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente pleno. 

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

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

durante a realização da sessão pública de pregão. 

26.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.   

26.9 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido. 

26.10 – A Administração poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

26.11- Para atender a seus interesses, a Administração reserva-se o direito de alterar quantitativos, 

sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no 

§ 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93.  

26.12 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, bem 

como na Lei 8.666/93 e suas modificações.  
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26.13 – 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 

subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

26.14 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste 

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, na Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso, sediada Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São 

Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário de 8 as 11 e das 13 às 17 horas e pelo email: 

licitacao@camarassparaiso.mg.gov.br . 

26.15 – As decisões da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e do Pregoeiro serão publicadas 

no Diário Oficial de São Sebastião do Paraíso/MG, quando for o caso. 

26.16 – As empresas e/ou seus representantes que adquirirem ou receberem o instrumento 

convocatório via Internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário 

Oficial de São Sebastião do Paraíso ou a manter-se informado sobre possíveis alterações e avisos 

através do Tel: (35) 3531-4770 ou comparecendo à Praça Inês Marcolini, nº 60, Lagoinha, São Sebastião 

do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.  

26.17 – Este Edital é composto dos seguintes anexos: 

• Anexo I – Termo de Referência 

• Anexo II – Modelo de credenciamento para participação no pregão 

• Anexo III – Modelo de proposta comercial 

• Anexo IV – Modelo de declaração de cumprimento das condições de habilitação 

• Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação; 

• Anexo VI – Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil e inciso v, do art. 27 da Lei Federal 8666/93; 

• Anexo VII – Modelo de Declaração de ME/EPP; 

• Anexo VIII – Minuta de contrato; 

• Anexo IX – Declaração de vistoria; 

 

26.18 – O foro para dirimir questões relativas a este Edital será o de São Sebastião do Paraíso/MG com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São Sebastião do Paraíso, 10 de maio de 2016. 

ABDU FERREIRA  
 PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1) OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, 

limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua na sede da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem 

utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

2) JUSTIFICATIVA 

2.1. Com o objetivo de otimizar a gestão de recursos humanos no âmbito da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso foi aprovada Resolução que extinguiu as atividades meio do quadro de cargos da 

Câmara. Juntamente com a alteração em questão, o órgão legislativo tem se deparado com uma 

demanda crescente de suprimento destas atividades meio, sobretudo em face da iminente mudança de 

sede, que irá repercutir no aumento da área de trabalho e, conseqüentemente, no aumento da 

demanda de funcionários para cumprir tais atividades meio, de conservação, higienização, limpeza, 

portaria/vigia, recepção e manutenção. 

2.2. A principal missão das atividades afins deste objeto de licitação é garantir o apoio operacional e a 

integridade das atividades finalísticas (atividades atreladas às funções do Poder Legislativo Municipal) 

de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse objetivo busca-se, de 

forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus recursos humanos, visando atingir a 

eficácia e eficiência de suas ações. Essa difícil missão, muitas vezes, torna-se impossível de ser 

cumprida a contento, em razão da falta de uma estrutura específica para execução de tarefas que, 

embora consideradas auxiliares, são imprescindíveis para o funcionamento das organizações, como é o 

caso dos serviços terceirizados a serem licitados.  

2.3. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso depende da prestação de serviços continuados de 

terceirização de mão de obra de apoio às atividades operacionais e de manutenção e conservação 

predial, de caráter subsidiário (conservação, higienização, limpeza, portaria/vigia, recepção e 

manutenção, para garantir à realização das atividades essenciais ao cumprimento das atribuições 

institucionais do Poder Legislativo, o que demanda de atividades específicas que serão descritas ao 

longo deste Termo de Referência e que não estão previstas no quadro de cargos e salários da Câmara 

Municipal. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

29
 

2.4. A busca da prática dos princípios da eficiência e efetividade, através da alta produtividade, 

agilidade, qualidade, segurança e máxima perfeição do trabalho, por meio do gerenciamento do 

material humano disponível estão entre as metas visadas pela administração da Câmara Municipal, o 

que pode ser mais facilmente viabilizado com a contratação de serviços terceirizados especializados de 

apoio operacional aqui mencionados. 

2.5. Com o advento da nova sede da Câmara Municipal, cuja previsão de conclusão é junho/2016, o 

espaço de serviço passará para uma área interna de 2.150,82 m²  e área externa de 1.731,11 m² o que 

repercute diretamente na necessidade de um maior número de funcionários para a guarda, 

conservação e a limpeza do local.  

2.6 No que se refere aos serviços de conservação, higienização e limpeza, em face das dimensões do 

Prédio será necessária a contratação de 2 Auxiliares de Serviços Gerais, com jornada de trabalho será 

de 40 (quarenta) horas semanais com duração diária de 08 (oito) horas. Os serviços também poderão 

ser prestados, em caráter eventual, em dias não úteis com posterior compensação das horas 

excedentes trabalhadas através da utilização de banco de horas, respeitada a respectiva legislação 

trabalhista. 

2.7 No que se refere à contratação de mão de obra de Copeiro verifica-se que há a necessidade de 

apoio operacional aos Vereadores e servidores da Câmara Municipal, nas atividades que não lhe são 

afins. O copeiro será  responsável por fazer e servir aos servidores, Vereadores e visitantes, cafés e 

água e lanches, manter a copa e os utensílios sempre limpos. Para o cargo de Copeiro, a jornada de 

trabalho será de até 40 (quarenta) horas semanais com duração diária de 08 (oito) horas de trabalho. 

Os serviços também poderão ser prestados, em caráter eventual, em dias não úteis com posterior 

compensação das horas excedentes trabalhadas através da utilização de banco de horas, respeitada a 

respectiva legislação trabalhista. 

2.8 No que se refere à função de Contínuo (Office Boy/Girl) verifica-se a necessidade de profissional 

que contribua com o funcionamento das rotinas internas e externas da Câmara Municipal não ligadas 

às atribuições de nenhum cargo efetivo do Poder Legislativo. O Contínuo (Office Boy/Girl) será 

designado para as atividades de recebimento, distribuição e postagens de correspondências e 

documentos por meio dos Correios, dar suporte as secretarias e gabinetes na  reposição de materiais 

de escritório quando solicitado, realização de pequenas compras e pagamentos previamente 

autorizados. Para o cargo de Contínuo (Office Boy/Girl), a jornada de trabalho será de até 40 (quarenta) 

horas semanais com duração diária de 08 (oito) horas de trabalho. Os serviços também poderão ser 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

30
 

prestados, em caráter eventual, em dias não úteis com posterior compensação das horas excedentes 

trabalhadas através da utilização de banco de horas, respeitada a respectiva legislação trabalhista.   

2.9. No que se refere à contratação de mão de obra de Porteiro/Vigia verifica-se que há a necessidade 

de guarda da estrutura do Poder Legislativo. Portanto, o Porteiro/Vigia será designado para a guarda 

do patrimônio percorrendo sistematicamente e inspecionando as dependências da sede da Câmara 

Municipal, com objetivo de prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas 

e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para 

os lugares desejados. Pretende-se, pois, a contratação de 4 Porteiros/Vigias, com jornada de definida 

como 12x36, com intervalo de 1(uma) hora para almoço/jantar e outros 15 (quinze) durante a jornada 

de trabalho. 

2.10 No que se refere à função de Zelador (agente de serviços gerais/manutenção de prédios), trata-se 

de função que não está previstas no plano de cargos e salários da Câmara Municipal, e que requerem 

uma necessidade contínua de execução, para a manutenção corriqueira, inerentes a todos os imóveis. 

Em se tratando da mão de obra de Zelador, além de realizar pequenos reparos na estrutura predial, é 

importante também porque cuida da nossa rede elétrica, da rede hidráulica, dos jardins e de todos os 

pormenores para manutenção da sede. Para o cargo de Zelador, a jornada de trabalho será de até 40 

(quarenta) horas semanais com duração diária de 08 (oito) horas de trabalho. Os serviços também 

poderão ser prestados, em caráter eventual, em dias não úteis com posterior compensação das horas 

excedentes trabalhadas através da utilização de banco de horas, respeitada a respectiva legislação 

trabalhista. 

2.11 Por fim, no que tange à função de recepcionista verifica-se que o atendimento ao público é 

essencial para que o poder legislativo possa cumprir o seu papel representativo, sendo, também, uma 

função não prevista no plano de cargos e salários da Câmara Municipal. Compreende os cargos que se 

destinam a recepcionar e prestar serviços de apoio à Câmara Municipal e aos seus visitantes; prestar 

atendimento telefônico e anotar informações e recados; agendar entrevistas ou consultas e receber os 

visitantes; agendar serviços, fazer reservas (de hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e 

estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferindo documentos e 

idoneidade dos visitantes que se apresentam na Câmara Municipal, notificando as autoridades e/ou 

seguranças sobre presenças estranhas. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. Para 

o cargo de Recepcionista, a jornada de trabalho será de até 40 (quarenta) horas semanais com duração 

diária de 08 (oito) horas de trabalho. Os serviços também poderão ser prestados, em caráter eventual, 

em dias não úteis com posterior compensação das horas excedentes trabalhadas através da utilização 

de banco de horas, respeitada a respectiva legislação trabalhista 
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3) DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

3.1. O contrato será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 

meses em consonância com o permissível legal. 

4) DOS SERVIÇOS, DO LOCAL DE EXECUÇÃO, DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA 

4.1. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA/VIGIA,  MANUTENÇÃO E 

RECEPCIONISTA.  

4.1.1. - Da Localização 

- Na sede da Câmara Municipal. 

 

  4.1.1.1. Área Impermeável (novo prédio):  

- Aproximadamente 845,57m². 

  4.1.1.2. Área Permeável (novo prédio):  

- Aproximadamente 3.881,93 m² - Sendo 2.150,82m² de área interna e 1.731,11m² de área externa 

(estacionamento). 

HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Cabe à contratada com anuência da contratante, determinar o melhor horário para a execução dos 

serviços de conservação, higienização e limpeza; de manutenção e de recepção, o seguinte horário 

de funcionamento da Câmara Municipal. 

- 08:00h as 17:00h para os atendimentos administrativos, de segundas a sextas-feiras; 

Para os demais serviços prestados de Porteiro/Vigia:  

- 24 horas  

4.1.2.1. - Descrição dos Serviços de conservação, higienização e limpeza (Auxiliar de Serviços Gerais) 

serão exigidos da Contratada, na seguinte forma de execução e frequência: 

A) - Diariamente: 

• Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede da Câmara Municipal; 

• Assumir o posto, devidamente uniformizado com aparência pessoal adequada; 

• Proceder à limpeza de todas as dependências e dos banheiros, compreendendo paredes, tomadas, 

ventiladores, revestimentos, pisos, vasos sanitários, espelhos, divisórias, saboneteiras e pias, pelo 

menos duas vezes ao dia e sempre que se fizer necessário, de modo a mantê-los sempre em 

excelente condição de uso; 

• Manter abastecido com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido nos sanitários; 
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• Retirar o lixo de todas as salas e banheiros, por pelo menos 02 vezes ao dia, acondicionando-o em 

sacos plásticos; 

• Remover com pano úmido o pó das mesas, balcões, utensílios, armários, arquivos, prateleiras, 

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, aparelhos elétricos e balcões, extintores de incêndio, 

máquinas, ventiladores, equipamentos, bem como dos demais móveis e objetos existentes. 

• Limpar os aparelhos telefônicos, passando pano úmido com a cera especial para telefone e/ou 

álcool isopropílico de baixo teor; 

• Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

• Limpar estofados em couro sintético e tecidos; 

• Varrer e passar pano úmido nos pisos e corredores; 

• Remover manchas e lustrar os pisos encerados; 

• Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

• Varrer os pisos de cimento, coletando o lixo; 

• Inspecionar os coletores de água pluvial, retirando o lixo e evitando entupimentos; 

• Remover papéis e pontas de cigarros dos coletores e cinzeiros; 

• Resguardar a vida útil das tomadas localizadas no piso, preservando-as de resíduos; 

• Lavar cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum; 

• Lavar e higienizar os bebedouros com produtos adequados; 

• Abastecer todas as lixeiras com sacos plásticos. 

 

B) - Semanalmente: 

• Afastar móveis, armários e arquivos para efetuar a limpeza, preservando intactas as ligações; 

• Lavar áreas internas e externas dos prédios utilizando produtos adequados para cada tipo de piso, 

azulejos e esquadrias das janelas (interna e externamente), caixilhos, janelas e portas de vidro; 

• Limpar as placas indicativas com sabão e esponja apropriados; 

• Lavar os balcões com detergente neutro, concentrado biodegradável, ou equivalente, resguardando 

as tomadas; 

• Remover e reaplicar cera dos pisos, lustrar usando produtos não tóxicos e de cheiro agradável;  

• Polir com enceradeira as partes enceráveis; 

• Limpar divisórias e portas revestidas de fórmica utilizando pano úmido em água e detergente; 

• Limpar, com produto neutro, portas e batentes; 

• Lustrar todo o mobiliário envernizado e portas de madeira com produto adequado; 

• Encerar e lustrar móveis de madeira; 
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• Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 

• Limpar e polir todos os metais: válvulas, registros, sifões, fechaduras, maçanetas, etc.; 

• Limpar os quadros; 

• Limpar ralos e sifões de pias. 

• Limpar as vidraças 

 

C) - Mensalmente: 

• Limpar forros – especialmente em torno das saídas de ar condicionado, com pano úmido e sabão 

neutro; 

• Remover manchas das paredes, interruptores e rodapés. 

 

4.1.2.2. – Descrição dos Serviços de Copeiro, na seguinte forma de execução: 

• Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede da Câmara Municipal; 

• Assumir o posto, devidamente uniformizado com aparência pessoal adequada; 

• Manipular e preparar o café no interior da copa existente nas dependências da Câmara Municipal, 

duas vezes ao dia, ou mais; 

• Servir água e café no gabinete dos vereadores duas vezes ao dia, ou mais, quando for solicitado; 

• Servir água e café nos eventos e reuniões da Câmara Municipal, realizados nas dependências desta, 

com orientação prévia;  

• Retirar, lavar e esterilizar as garrafas térmicas; 

• Recolher, limpar e guardar os utensílios e equipamentos após o uso, mantendo a ordem e a higiene 

das instalações; 

• Zelar pela organização da copa e pela conservação dos utensílios e equipamentos colocados a sua 

disposição, sempre comunicando, de imediato, qualquer dificuldade, defeitos nos equipamentos ou 

outros fatos que venham impedir a boa e perfeita execução dos serviços; 

• Manter sempre limpos as cafeteiras, geladeiras, microondas, fogões e fornos; 

• Limpar todos os móveis e utensílios da copa, inclusive armários, prateleiras e estantes utilizando 

produtos apropriados; 

• Limpar e conservar os pisos, azulejos e paredes da copa, utilizando produtos apropriados; 

• Limpar todos os cestos coletores de lixo das áreas da copa e recolher todo o lixo em saco plástico, 

pelo menos duas vezes ao dia e sempre que houver necessidade; 
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• Comunicar a necessidade de qualquer material para a execução dos serviços, tais como: coador, 

bandejas, café, açúcar, adoçante, copos e outros; 

• Comunicar a necessidade de reposição de material de limpeza da copa e cozinha; 

• Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho. 

 

4.1.2.3. - Descrição dos Serviços de Contínuo (Office Boy/Girl), na seguinte forma de execução: 

• Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede da Câmara Municipal; 

• Assumir o posto, devidamente uniformizado com aparência pessoal adequada; 

• Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes separando-

os por destinatário; 

• Receber e distribuir jornais, revistas e outros impressos e documentos encaminhados a Câmara 

Municipal;  

• Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 

• Solicitar assinatura em livro de protocolo; 

• Providenciar a reposição, sempre que solicitado, de material de escritório, como papel A4, 

cartuchos de impressora, cortadores e grampeadores de papel, etc.; 

• Executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências junto aos Correios; 

• Fazer pequenas compras e pagamentos previamente autorizados; 

• Executar outras atribuições afins. 

 

4.1.2.4. - Descrição dos Serviços de Portaria/Vigia (Porteiro 12X36H), na seguinte forma de execução: 

• Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede Câmara Municipal; 

• Assumir o posto, devidamente uniformizado, mantendo boa apresentação pessoal, compatível com 

a função; 

• Anotar em relatório próprio a entrada e saída de veículos, cuidar dos portões, orientar sobre o setor 

de informações nas unidades operacionais; 

• Anotar a entrada e saída de veículos; 

• Anotar em livro próprio todos os materiais entregues pertencentes aos “Perdidos e Achados” e 

armazenando os materiais em locais específicos; 

• Autorizar a entrada de veículos nos estacionamentos da Câmara Municipal e efetuar o controle 

interno destes em livro próprio; 

• Cuidar da entrada, saída e movimentação de pessoal e veículos na sede da Câmara Municipal; 

• Não permitir a entrada na Câmara Municipal de pedintes, vendedores, ambulantes e outros; 
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• Registrar em livro próprio todo qualquer fato anormal, atípico, incomum, de risco, etc., ocorrido 

dentro ou fora do expediente administrativo (8H as 17H), comunicando imediatamente preposto 

designado pela empresa ou gestor da Câmara Municipal; 

• Percorrer sistematicamente e inspecionar as dependências da sede da Câmara Municipal, com 

objetivo de prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados 

• Relatar às autoridades superiores sobre fatos considerados anormais; 

• Executar outras atividades correlatas supervisionadas. 

 

4.1.2.5. Descrição dos Serviços de Manutenção Predial (Zelador), na seguinte forma de execução e 

frequência: 

A) - Diariamente: 

• Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede da Câmara Municipal; 

• Assumir o posto, devidamente uniformizado com aparência pessoal adequada; 

• Zelar pela manutenção predial da sede da Câmara Municipal, realizando pequenos reparos 

hidráulicos, elétricos e/ou de alvenaria, arrumar/trocar torneiras; 

• Verificar a necessidade de troca de lâmpadas, fusíveis, reatores, fios elétricos, extensões elétricas 

e/ou de telefone; 

• Realizar pequenos reparos em pintura, gesso, acabamentos, pisos, azulejos, pastilha, jardins e 

outros; 

• Manter limpo as áreas de estacionamento de veículos da sede da Câmara Municipal; 

• Executar ainda, demais atividades correlatas consideradas necessárias e pertinentes ao cargo, 

solicitadas pela Câmara Municipal. 

 

B) - Mensalmente: 

• Realizar serviços de jardinagem, podas, cortes de gramas, limpezas de jardins, etc.; devendo o 

próprio zelador solicitar da empresa os equipamentos tanto para o serviço, quanto para sua 

proteção. 

• Realizar serviços de dedetização de pragas, insetos e larvicidas nas instalações da sede da Câmara 

Municipal, devendo o próprio zelador solicitar da empresa os equipamentos tanto para a 

dedetização, quanto para sua proteção. 
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C) - Trimestralmente: 

• Limpeza de caixa d’água, obedecendo ao cronograma prévio aprovado pela Contratante; 
 

4.1.2.6. Descrição dos Serviços de Recepcionista, na seguinte forma de execução e frequência: 

A) - Diariamente: 

• Identificar o espaço físico da Câmara Municipal; 

• Consultar lista de profissionais e departamento da Câmara, ramais internos e telefones; 

• Interagir com os outros departamentos; 

• Consultar lista de horários de funcionamento das diversas atividades na Câmara; 

• Conferir documentos com identificação; 

• Conferir idoneidade dos visitantes; 

• Notificar as autoridades e/ou a segurança sobre a presença de pessoas estranhas; 

• Entregar o crachá de visitante na entrada; 

• Organizar materiais de trabalho; 

• Averiguar agenda semanal reuniões e outros eventos da Câmara Municipal; 

• Anunciar a chegada do visitante; 

• Transferir ligações para ramais solicitados; 

• Retomar ligações em caso de ramais ocupados ou não atendidos; 

• Circular informações internas; 

• Falar de maneira clara, ágil e objetiva; 

• Ouvir com atenção; 

• Orientar de maneira precisa; 

• Proceder a leitura de jornais, revistas e similares e arquivar o material que contenha reportagens 

envolvendo a Câmara Municipal ou que sejam de seu interesse; 

• Executar outras atribuições afins. 

 

5) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• A Contratada para a prestação dos serviços de conservação, higienização, limpeza, copeiro, 

recepção, portaria/vigia e manutenção, obriga-se a: 
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• Responsabilizar-se integralmente pelas despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência relativa aos empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer 

relação de emprego com a Câmara Municipal, sendo os mesmos de exclusiva responsabilidade da 

contratada, bem como o pagamento de seus salários, o recolhimento de taxas, tarifas, contribuições 

ou emolumentos federais, estaduais ou municipais que incidam ou possam incidir sobre o objeto 

deste, assim como, apresentação de seus respectivos comprovantes, quando solicitados pela 

Administração; 

• Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, inclusive 

aquelas referentes à segurança e medicina do trabalho; 

• Responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações e reclamações de seus empregados, 

sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única responsável 

por qualquer ônus que o Município venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, 

reivindicações e reclamações; 

• Responder por todos e quaisquer danos provocados à Câmara de São Sebastião do Paraíso/MG ou a 

terceiros na execução dos serviços, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual 

não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido 

pela Contratante, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, ao ressarcimento previsto; 

• Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, nem executar em associação com 

terceiros, sem autorização prévia da Câmara Municipal, por escrito, sob pena de rescisão contratual; 

• Indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um representante com 

plenos poderes para representá-la (preposto), administrativamente ou judicialmente, assim como 

decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados da Câmara Municipal, 

principalmente em situação de urgência, inclusive fora do horário normal de expediente; 

• Visitar a contratante, periodicamente, a fim de vistoriar a execução dos serviços e promover as 

alterações necessárias, visando melhoria dos trabalhos e dos resultados obtidos; 

• Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços de forma contínua, sem 

interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, doença, greve, faltas ao serviço, 

demissão de empregados ou qualquer outro fato; 

• Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o limite 

legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada; 
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• Realizar, em horas suplementares, os serviços que eventualmente se fizerem necessários; 

• Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, por meios próprios ou mediante 

fornecimento de vale-transporte, para a cobertura do trajeto residência-local de trabalho e vice 

versa, serviço extraordinário; 

• Pagar adicionais de insalubridade e periculosidade aos seus empregados que deles façam jus, nos 

termos da Portaria n° 3.214/78 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

apresentando à Câmara Muncipal comprovação de sua obrigatoriedade por meio de laudos 

técnicos, sempre que solicitados; 

• Manter os empregados trajados com uniformes e calçados, cujas cores, modelos e tecidos deverão 

ser previamente aprovados Contratante; 

• Dos uniformes fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão constar os dizeres: “À 

Serviço da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso”; 

• Manter os empregados devidamente identificados, através de crachá; 

• Fornecer, quando necessário, e responsabilizar-se pelas ferramentas, utensílios e equipamentos de 

sua propriedade, necessários à execução dos serviços; 

• Responsabilizar-se pela conservação e uso adequado de todos os equipamentos de propriedade da 

Câmara Muncipal que vier usar; 

• Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da Administração; 

• Adquirir e fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos seus funcionários 

para o desempenho de suas atividades; 

• Substituir qualquer, ferramenta, utensílio ou equipamento que a Contratante considere prejudicial à 

boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não atendam às 

necessidades; 

• Providenciar a substituição de pessoal em no máximo 2 (duas) horas do início do horário de trabalho 

estabelecido para início das atividades;  

• Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação por escrito da Câmara 

Municipal, qualquer membro de sua equipe alocado aos serviços; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

39
 

• Zelar pela disciplina de seus empregados nos locais de serviço orientando-os a se comportar com 

uma conduta ética e moral nas instalações da sede da Câmara Municipal, proibindo prática de jogos, 

venda de mercadorias, rifas, bilhetes, circulação de listas e pedidos de qualquer natureza, consumo 

ou porte de drogas e bebidas alcoólicas; 

• Permitir a permanência de seus empregados nas dependências da Câmara Municipal somente 

durante o horário de trabalho; 

• Sinalizar, quando necessário, os serviços realizados durante o expediente, de modo a evitar 

acidentes e imprevistos; 

• Realizar análise dos equipamentos e ferramentas, quando solicitado pela Contratante, por órgão 

oficial e às suas expensas; 

• Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a Câmara 

Municipal recusar os trabalhos que não estiverem de acordo com o previsto; 

• Realizar treinamento prévio aos funcionários contratados, apresentando normas da Câmara 

Municipal, horários de funcionamento, orientações de conduta, postura, apresentação, dentre 

outros repassados pela Contratante; 

• Providenciar o imediato afastamento, quando solicitado pela Câmara Municipal, de qualquer 

empregado ou preposto seu que não lhe mereça confiança, embarace-lhe a fiscalização dos serviços 

ou se conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;  

• Se responsabilizar pelo sistema de ponto para controle da freqüência de seus empregados;  

• A Contratada deverá responsabilizar-se pelas despesas de diárias dos empregados que porventura 

realizem deslocamentos interestaduais e intermunicipais, quando solicitado pelo Setor de Serviços 

Gerais, e o valor a ser pago será de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente;  

• Os valores despendidos pela Contratada com diárias (cheias ou normais) serão reembolsados pela 

Contratante, juntamente com os valores devidos pela prestação de serviços mensal;  

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços, utilizando-se de empregados treinados, de 

bom nível educacional e moral;  

• Encaminhar em até 10 (dez) dias do mês subsequente à prestação dos serviços Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços contendo: Razão Social, CNPJ, Endereço da Sede, Matriz ou Filial, telefone, 

inscrição municipal, e-mail, descriminação dos serviços, Código de Tributação do Município (CTISS), 

Código Município de Incidência do ISSQN, Banco e Número de Conta para depósito, mês referência 
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dos serviços, valor total dos serviços prestados, valor do recolhimento de impostos das Retenções 

Federais (PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS), FGTS, ISS, dentre ouras retenções estipuladas por lei; além de 

relatório anexo à referida Nota Fiscal contendo: descrição do objeto contratado, quadro resumido 

das funções dos serviços prestados contendo: quantidade de funcionário, preço unitário mensal e 

anual para cada função; mês referência dos serviços prestados, relatório da GEFIP/SEFIP do mês 

referência da Nota Fiscal, assim como cópia das guias de recolhimentos de INSS e FGTS. 

6) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Exercer a fiscalização da execução do contrato por representantes da administração, especialmente 

designado para tal atribuição, na forma prevista na Lei 8666/93; 

• Notificar à licitante, por escrito, qualquer irregularidade constatada, solicitando providências para a 

regularização das mesmas; 

• Emitir ordem de serviços/autorização para movimentação de bens permanentes, contendo número 

de patrimônio e o órgão a que pertence; 

• Disponibilizar local para permanência dos empregados da Contratada; 

• Receber, conferir, atestar e liberar para o setor competente, as Notas Fiscais emitidas pela 

Contratada, para providências de pagamento; 

• Disponibilizar água e energia elétrica necessária para a execução dos serviços contratados; 

• Disponibilizar locais para armazenagem dos materiais de limpeza, utensílios, ferramentas e 

equipamentos da Contratada; 

• Efetuar o pagamento no mês subsequente referente à prestação dos serviços. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

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

formalidades e exigências do contrato; 

• Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

• Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou fornecimento executados em desacordo com o contrato 

a ser celebrado. 
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7) DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

• Não obstante o fato de a Contratada ser a única responsável pela execução de todos os serviços, a 

Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou 

por prepostos designados: 

• O Contratante deverá comunicar à Contratada qualquer falha ou irregularidade na prestação de 

serviços ou a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas, fixando 

lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-los. 

8) UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os utensílios compreendem: 

a) Escadas, carrinhos, carrinho de mão;  

b) Máquinas, como compressores para jato d’água, aspiradores de pó, enceradeira, cortador de grama, 

desentupidores de esgoto, mangueira, etc.; 

c) Equipamentos de proteção individual (EPC); 

d) Demais equipamentos necessários à execução dos serviços de zeladoria e manutenção das 

dependências externas e internas; 

A empresa poderá sugerir outras máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e materiais de 

limpeza, inclusive acessórios, visando propiciar ganho de produtividade, que deverão ser aprovados 

pela Câmara Municipaç. 

9) GESTORES DO CONTRATO 

A responsável pela gestão do contrato será a Coordenadora Geral da Câmara Municipal 
 
 

 

10) DA FASE HABILITATÓRIA 

• É o facultativa a Visita Técnica, cuja finalidade é o conhecimento da área, localização, condição das 

instalações e prestação de outros esclarecimentos que se fizerem necessários à formulação da 

proposta e a futura execução do objeto; 

• A Empresa deverá apresentar o Atestado de Visita Técnica, constando que visitou os locais de 

execução do objeto deste termo, tomando conhecimento da área e da complexidade dos serviços; 
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• A empresa poderá, de acordo com o local e as atividades averiguadas na Visita Técnica, realizar, por 

meio de Médico ou Engenheiro do Trabalho, às suas expensas, perícia a fim de constatar a 

caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade. 

11) DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

• A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões no volume de serviços até o limite de 25% do valor inicial do Contrato atualizado, 

excluídos sempre do cálculo eventuais reajustes. 

 
12) QUANTITATIVO DE PESSOAL E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

12.1. Para dar cumprimento aos serviços especificados, a contratada deverá colocar à disposição da 

Câmara Municipal mãos de obra conforme tabela abaixo: 

 

QUADRO GERAL 

ITEM FUNÇÃO ATIVIDADES QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

- 200h/mês – 

 

Proceder à limpeza de todas as dependências 

dos banheiros, compreendendo paredes, 

revestimentos, pisos, vasos sanitários, 

espelhos, divisórias, saboneteiras e pias, pelo 

menos duas vezes ao dia e sempre que se 

fizer necessário, de modo a mantê-los 

sempre em excelente condição de uso; 

manter abastecido com papel higiênico, 

papel toalha e sabonete líquido, os 

sanitários; retirar o lixo de todas as salas e 

banheiros, acondicionando-o em sacos 

plásticos; remover com pano úmido o pó das 

mesas, balcões, utensílios, armários, 

arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, 

caixilhos das janelas, aparelhos elétricos e 

balcões, extintores de incêndio, máquinas, 

equipamentos, bem como dos demais 

móveis e objetos existentes; limpar os 

aparelhos telefônicos, passando pano úmido 

com a cera especial para telefone e/ou álcool 

isopropílico de baixo teor; remover capachos 

e tapetes, procedendo a sua limpeza e 

aspirando o pó; limpar estofados em couro 

2   
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sintético e tecidos; varrer e passar pano 

úmido nos pisos; remover manchas e lustrar 

os pisos encerados; aspirar o pó em todo o 

piso acarpetado; varrer os pisos de cimento, 

coletando o lixo; inspecionar os coletores de 

água pluvial, retirando o lixo e evitando 

entupimentos; remover papéis e pontas de 

cigarros dos coletores e cinzeiros; resguardar 

a vida útil das tomadas localizadas no piso, 

preservando-as de resíduos; lavar cinzeiros 

das mesas e os situados nas áreas de uso 

comum; lavar e higienizar os bebedouros 

com produtos adequados; abastecer todas as 

lixeiras com sacos plásticos; afastar móveis, 

armários e arquivos para efetuar a limpeza, 

preservando intactas as ligações; lavar áreas 

internas e externas dos prédios utilizando 

produtos adequados para cada tipo de piso, 

azulejos e esquadrias das janelas (interna e 

externamente), caixilhos, janelas e portas de 

vidro; limpar as placas indicativas com sabão 

e esponja apropriados; lavar os balcões com 

detergente neutro, concentrado 

biodegradável, ou equivalente, resguardando 

as tomadas; remover e reaplicar cera dos 

pisos, lustrar usando produtos não tóxicos e 

de cheiro agradável; polir com enceradeira as 

partes enceráveis; limpar divisórias e portas 

revestidas de fórmica utilizando pano úmido 

em água e detergente; limpar, com produto 

neutro, portas e batentes; lustrar todo o 

mobiliário envernizado e portas de madeira 

com produto adequado; encerar e lustrar 

móveis de madeira; limpar, com produto 

apropriado, as forrações de couro ou plástico 

em assentos e poltronas; limpar e polir todos 

os metais: válvulas, registros, sifões, 

fechaduras, maçanetas, etc.; limpar os 

quadros; limpar ralos e sifões de pias; limpar 

forros – especialmente em torno das saídas 

de ar condicionado, com pano úmido e sabão 

neutro; remover manchas das paredes, 

interruptores e rodapés; limpeza das 

fachadas e áreas externas dos prédios; 
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limpeza de caixa d’água, obedecendo ao 

cronograma prévio aprovado pela 

Contratante; realizar, quadrimestralmente, 

os serviços de dedetização nas dependências 

da Contratante; executar ainda, demais 

atividades correlatas consideradas 

necessárias, solicitadas pela Câmara 

Municipal. 

02 

Copeiro- 

200h/mês – 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de 

trabalho indicado na sede da Câmara 

Municipal; assumir o posto, devidamente 

uniformizado com aparência pessoal 

adequada;  manipular e preparar o café no 

interior da copa existente nas dependências 

da Câmara Municipal, duas vezes ao dia, ou 

mais; servir água e café no gabinete dos 

vereadores duas vezes ao dia, ou mais, 

quando for solicitado; servir água e café nos 

eventos e reuniões da Câmara Municipal, 

realizados nas dependências desta, com 

orientação prévia; retirar, lavar e esterilizar 

as garrafas térmicas; recolher, limpar e 

guardar os utensílios e equipamentos após o 

uso, mantendo a ordem e a higiene das 

instalações; zelar pela organização da copa e 

pela conservação dos utensílios e 

equipamentos colocados a sua disposição, 

sempre comunicando, de imediato, qualquer 

dificuldade, defeitos nos equipamentos ou 

outros fatos que venham impedir a boa e 

perfeita execução dos serviços; manter 

sempre limpos as cafeteiras, geladeiras, 

microondas, fogões e fornos; limpar todos os 

móveis e utensílios da copa, inclusive 

armários, prateleiras e estantes utilizando 

produtos apropriados; limpar e conservar os 

pisos, azulejos e paredes da copa, utilizando 

produtos apropriados; limpar todos os cestos 

coletores de lixo das áreas da copa e recolher 

todo o lixo em saco plástico, pelo menos 

duas vezes ao dia e sempre que houver 

necessidade; comunicar a necessidade de 

qualquer material para a execução dos 

serviços, tais como: coador, bandejas, café, 

01   
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açúcar, adoçante, copos e outros; comunicar 

a necessidade de reposição de material de 

limpeza da copa e cozinha; executar as 

demais atividades inerentes ao cargo e 

necessárias ao bom desempenho do 

trabalho. 

03 

Contínuo 

(Office Boy/ 

Girl) - 

200h/mês – 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de 

trabalho indicado na sede da Câmara 

Municipal; assumir o posto, devidamente 

uniformizado com aparência pessoal 

adequada; recolher e distribuir internamente 

correspondências, pequenos volumes e 

expedientes separando-os por destinatário; 

receber e distribuir jornais, revistas e outros 

impressos e documentos encaminhado a 

Câmara Municipal; manter limpo e arrumado 

o material sob sua guarda; solicitar assinatura 

em livro de protocolo; providenciar a 

reposição, sempre que solicitado, de material 

de escritório, como papel A4, cartuchos de 

impressora, cortadores e grampeadores de 

papel, etc.; executar serviços externos, 

apanhando e entregando correspondências 

junto aos Correios; fazer pequenas compras e 

pagamentos previamente autorizados; 

executar outras atribuições afins. 

01   

04 

 

 

 

 

 

Porteiro/Vigia 

– 12x36 – 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de 

trabalho indicado na sede Câmara 

Municipal;Assumir o posto, devidamente 

uniformizado, mantendo boa apresentação 

pessoal, compatível com a função;Anotar em 

relatório próprio a entrada e saída de 

veículos, cuidar dos portões, orientar sobre o 

setor de informações nas unidades 

operacionais; Anotar a entrada e saída de 

veículos; Anotar em livro próprio todos os 

materiais entregues pertencentes aos 

“Perdidos e Achados” e armazenando os 

materiais em locais específicos; Autorizar a 

entrada de veículos nos estacionamentos da 

Câmara Municipal e efetuar o controle 

interno destes em livro próprio; Cuidar da 

entrada, saída e movimentação de pessoal e 

04   
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veículos na sede da Câmara Municipal; Não 

permitir a entrada na Câmara Municipal de 

pedintes, vendedores, ambulantes e outros; 

Registrar em livro próprio todo qualquer fato 

anormal, atípico, incomum, de risco, etc., 

ocorrido dentro ou fora do expediente 

administrativo (8H as 17H), comunicando 

imediatamente preposto designado pela 

empresa ou gestor da Câmara Municipal; 

Percorrer sistematicamente e inspecionar as 

dependências da sede da Câmara Municipal, 

com objetivo de prevenir perdas, evitar 

incêndios e acidentes, entrada de pessoas 

estranhas e outras anormalidades; controlar 

fluxo de pessoas, identificando, orientando e 

encaminhando-as para os lugares desejados; 

Relatar às autoridades superiores sobre fatos 

considerados anormais; Executar outras 

atividades correlatas supervisionadas. 

05 

 

 

 

 

 

Zelador - 

200h/mês – 

 

Zelar pela manutenção predial da sede da 

Câmara Municipal, realizando pequenos 

reparos hidráulicos, elétricos e/ou de 

alvenaria, arrumar/trocar torneiras; verificar 

a necessidade de troca de lâmpadas, fusíveis, 

reatores, fios elétricos, extensões elétricas 

e/ou de telefone; realizar pequenos reparos 

em pintura, gesso, acabamentos, pisos, 

azulejos, pastilha, jardins e outros; manter 

limpo as áreas de estacionamento de 

veículos da sede da Câmara Municipal; 

executar ainda, demais atividades correlatas 

consideradas necessárias e pertinentes ao 

cargo, solicitadas pela Câmara Municipal; 

realizar serviços de jardinagem, podas, cortes 

de gramas, limpezas de jardins, etc.; realizar 

serviços de detetização de pragas, insetos e 

larvicidas nas instalações da sede da Câmara 

Municipal. 

01   

06 
Recepcionista 

– 200h/mês - 

Identificar o espaço físico da Câmara 

Municipal; Consultar lista de profissionais e 

departamento da Câmara, ramais internos e 

telefones; Interagir com os outros 

departamentos; Consultar lista de horários 

02   
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de funcionamento das diversas atividades na 

Câmara; Conferir documentos com 

identificação; Conferir idoneidade dos 

visitantes; Notificar as autoridades e/ou a 

segurança sobre a presença de pessoas 

estranhas; Entregar o crachá de visitante na 

entrada; Organizar materiais de trabalho; 

Receber e distribuir jornais, revistas e outros 

impressos e documentos encaminhados a 

Câmara Municipal; Averiguar agenda 

semanal reuniões e outros eventos da 

Câmara Municipal; Anunciar a chegada do 

visitante; receber, transferir e efetuar 

ligações para ramais solicitados; Retomar 

ligações em caso de ramais ocupados ou não 

atendidos; Circular informações internas; 

Falar de maneira clara, ágil e objetiva; Ouvir 

com atenção; Orientar de maneira precisa; 

Proceder a leitura de jornais, revistas e 

similares e arquivar o material que contenha 

reportagens envolvendo a Câmara Municipal 

ou que sejam de seu interesse;Executar 

outras atribuições afins. 

TOTAL R$ R$  

 

12.2. A CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias para mobilização da mão de obra e 

equipamentos, para início da execução dos serviços contratados, a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço emitida pela CÂMARA MUNICIPAL. 

12.3. A CONTRATADA deverá manter preposto em São Sebastião do Paraíso/MG, com poderes para 

representá-la na solução de todos os problemas, controvérsias e encaminhamentos necessários à 

execução dos serviços, disponibilizando número de telefone fixo para atendimento 24 horas (vinte  

quatro) horas em qualquer dia da semana. 

12.4. A emissão das Ordens de Serviço – OS para esta contratação está prevista da seguinte forma: em 

até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato. 

13) UNIFORMES E EPI BÁSICOS 

13.1. A Contratada deverá fornecer EPI de acordo com as exigências legais previstas nas Normas do 

Ministério do Trabalho e convenção coletiva. 

13.2. Todos os EPI deverão ter a comprovação e a certificação (CA) do Ministério do Trabalho, caso lhes 

seja exigido. 
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13.3. Deverão ser fornecidos 4 (quatro) jogos de uniformes, por ano, para cada funcionário prestador 

de serviço na Câmara Municipal. 

13.4. Deverá ser submetido à aprovação prévia da Gerência de Serviços Gerais um exemplar do 

conjunto de uniforme de cada cargo. 

13.5. A Diretoria Administrativa da Câmara Municipal poderá, motivada e formalmente, reprovar o 

exemplar do conjunto de uniforme de cada cargo, devendo a CONTRATADA apresentar novo modelo 

em até 3 (três) dias úteis. 

13.6. Todos os empregados deverão utilizar crachá contendo foto, nome da empresa e número de 

matrícula. Não será permitido a nenhum empregado prestar serviços à Câmara Municipal sem a devida 

identificação com o crachá. 

[ 

14) DO ATENDIMENTO PRIMEIROS SOCORROS 

14.1. A CONTRATADA deverá ter meios ou recursos de deslocamento para postos de atendimento de 

urgência, hospitais, clínicas, para os casos de acidentes ou indisposições de saúde de seus empregados 

que prestam serviços dentro das dependências da Câmara Municipal.  

 

15) SALÁRIO NORMATIVO 

15.1. Será tomado por base o valor do salário normativo da categoria profissional, estipulado através 

de convenção coletiva do Sindicato. 

 

16) DAS SANÇÕES 
 

16.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, ficará impedida de licitar, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 

50% (ciquenta por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que: 

 

16.1.1. Apresentar documentação falsa;  

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

16.1.3. Falhar na execução do contrato;  

16.1.4. Fraudar na execução do contrato;  

16.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.1.6. Cometer fraude fiscal;  

16.1.7. Fizer declaração falsa.  

 
 

16.2. O retardamento da execução previsto no item acima estará configurado quando a CONTRATADA: 
 

16.2.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 10 (dez) dias 

contados da data constante na ordem de serviço;  
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16.2.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) 

dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

 

16.3. A falha na execução do contrato prevista no item 16 desta cláusula estará configurada quando a 

CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3, respeitada a 

graduação de infrações conforme tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 

GRAU DA 

INFRAÇÃO 

QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

6 Até 2 

5 Até 3 

4 Até 4 

3 Até 5 

2 Até 6 

1 Até 7 

 
 
16.4. O comportamento previsto no item 16.1.5 desta cláusula 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.  

 

16.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 
Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 100,00 

2 R$ 200,00 

3 R$ 300,00 

4 R$ 400,00 
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5 R$ 1.000,00 

6 R$ 2.000,00 

 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

01 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 
2 

Por dia e por 

infração 

02 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para 

fins diversos do objeto do contrato.  
5 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

03 
Providenciar a substituição de pessoal em tempo 

hábil conforme estipulado no contrato. 
1 Por ocorrência  

04 
Apresentar profissional devidamente capacitado e 
treinado para cada uma das atividades 
correspondentes. 

2 Por ocorrência 

05 

Fornecer os materiais acessórios solicitados para a 

execução adequada das atividades conforme 

estipulado no contrato. 

1 Por ocorrência 

06 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do gestor. 

2 Por ocorrência 

07 

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 

documentação exigida que seja mantida em dia no 

edital. 

1 Por ocorrência  

08 

Entregar ou entregar com atraso os 

esclarecimentos formais solicitados para sanar as 

inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a 

análise da documentação exigida no contrato. 

1 Por ocorrência  

09 

Entregar Nota Fiscal de Prestação de Serviços e 

Relatórios para processamento do pagamento no 

prazo estabelecido em contrato. 

1 Por ocorrência  

10 

Substituir, no prazo estabelecido em contrato 

qualquer membro de sua equipe alocado aos 

serviços. 

3 Por ocorrência 

11 Realizar treinamento dos funcionários antes do 1 Por ocorrência 
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início das atividades no posto de trabalho. 

 
 
 

16.6. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de impedimento de 

licitar e contratar estabelecida no item 16.1. 

 
16.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

16.7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

16.7.2. 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. 

16.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

16.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado 
da solicitação da CONTRATANTE. 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

   Nº Processo   

  Licitação Nº   

  

 Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

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

B Município/UF   

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo   

D Nº de meses de execução contratual   
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Identificação do Serviço 

 Tipo de Serviço  Unidade de Medida

  

Quantidade total a contratar (em função da unidade de 

medida) 

   Homem/Mês   

   Homem/Mês   

 Homem/Mês  

 Homem/Mês  

   

Nota (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. 

 Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados 

serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a 

Administração. 
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ANEXO I - A 

Ficha do Perfil Profissional 
 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 012016 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

CBO: 514320 JORNADA DIÁRIA: 08 horas/dia 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS 

Executar atividades que envolvem serviços de limpeza, conservação e higienização da sede da Câmara 

Municipal, que contém instalações novas e modernas, com acabamentos de pisos revestidos em cerâmicas 

em porcelanato nas salas e banheiros; forros em gesso e divisórias compostas de portas e vidros que devem 

ser mantidos o brilho e conservação de todas as instalações. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

Proceder à limpeza de todas as dependências dos banheiros, compreendendo paredes, revestimentos, pisos, 

vasos sanitários, espelhos, divisórias, saboneteiras e pias, pelo menos duas vezes ao dia e sempre que se fizer 

necessário, de modo a mantê-los sempre em excelente condição de uso; manter abastecido com papel 

higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os sanitários; retirar o lixo de todas as salas e banheiros, 

acondicionando-o em sacos plásticos; remover com pano úmido o pó das mesas, balcões, utensílios, 

armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, aparelhos elétricos e balcões, 

extintores de incêndio, máquinas, equipamentos, bem como dos demais móveis e objetos existentes; limpar 

os aparelhos telefônicos, passando pano úmido com a cera especial para telefone e/ou álcool isopropílico de 

baixo teor; remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; limpar estofados em 

couro sintético e tecidos; varrer e passar pano úmido nos pisos; remover manchas e lustrar os pisos 

encerados; aspirar o pó em todo o piso acarpetado; varrer os pisos de cimento, coletando o lixo; inspecionar 

os coletores de água pluvial, retirando o lixo e evitando entupimentos; remover papéis e pontas de cigarros 

dos coletores e cinzeiros; resguardar a vida útil das tomadas localizadas no piso, preservando-as de resíduos; 

lavar cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum; lavar e higienizar os bebedouros com 

produtos adequados; abastecer todas as lixeiras com sacos plásticos; afastar móveis, armários e arquivos 

para efetuar a limpeza, preservando intactas as ligações; lavar áreas internas e externas dos prédios 

utilizando produtos adequados para cada tipo de piso, azulejos e esquadrias das janelas (interna e 

externamente), caixilhos e portas de vidro; limpar as placas indicativas com sabão e esponja apropriados; 

lavar os balcões com detergente neutro, concentrado biodegradável, ou equivalente, resguardando as 

tomadas; remover e reaplicar cera dos pisos, lustrar usando produtos não tóxicos e de cheiro agradável; polir 

com enceradeira as partes enceráveis; limpar divisórias e portas revestidas de fórmica utilizando pano úmido 

em água e detergente; limpar, com produto neutro, portas e batentes; lustrar todo o mobiliário envernizado 

e portas de madeira com produto adequado; encerar e lustrar móveis de madeira; limpar, com produto 

apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; limpar e polir todos os metais: 

válvulas, registros, sifões, fechaduras, maçanetas, etc.; limpar os quadros; limpar ralos e sifões de pias; limpar 
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forros – especialmente em torno das saídas de ar condicionado, com pano úmido e sabão neutro; remover 

manchas das paredes, interruptores e rodapés; limpeza das fachadas e áreas externas dos prédios; limpeza 

de caixa d’água, obedecendo ao cronograma prévio aprovado pela Contratante; realizar, 

quadrimestralmente, os serviços de dedetização nas dependências da Contratante; executar ainda, demais 

atividades correlatas consideradas necessárias, solicitadas pela Câmara Municipal. 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

- Ter idade mínima de 18 anos na data da contratação;  

- Possuir experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses; 

- Possuir, no mínimo, nível fundamental completo; 

- Ter disponibilidade para contratação imediata. 
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ANEXO I - B 

Ficha do Perfil Profissional 
 

FUNÇÃO: PORTEIRO/VIGIA 12X36 

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 022016 CARGA HORÁRIA: 12X36 horas semanais 

CBO: 517410 JORNADA DIÁRIA: 12 horas/dia 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Fundamental Completo  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS 

Realizar a Guarda do Patrimônio da Câmara Municipal. Orientar visitantes, servidores e prestadores de 

serviço sobre normas básicas, procedimentos internos, estacionamento e encaminhamento para o setor 

desejado. Observar movimentação e comportamento das pessoas nos arredores. Anotar em relatório próprio 

a entrada e saída de veículos e relatar fatos e anomalias em livro próprio. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho indicado na sede Câmara Municipal;Assumir o posto, 

devidamente uniformizado, mantendo boa apresentação pessoal, compatível com a função;Anotar em 

relatório próprio a entrada e saída de veículos, cuidar dos portões, orientar sobre o setor de informações nas 

unidades operacionais; Anotar a entrada e saída de veículos; Anotar em livro próprio todos os materiais 

entregues pertencentes aos “Perdidos e Achados” e armazenando os materiais em locais específicos; 

Autorizar a entrada de veículos nos estacionamentos da Câmara Municipal e efetuar o controle interno 

destes em livro próprio; Cuidar da entrada, saída e movimentação de pessoal e veículos na sede da Câmara 

Municipal; Não permitir a entrada na Câmara Municipal de pedintes, vendedores, ambulantes e outros; 

Registrar em livro próprio todo qualquer fato anormal, atípico, incomum, de risco, etc., ocorrido dentro ou 

fora do expediente administrativo (8H as 17H), comunicando imediatamente preposto designado pela 

empresa ou gestor da Câmara Municipal; Percorrer sistematicamente e inspecionar as dependências da sede 

da Câmara Municipal, com objetivo de prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas 

estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as 

para os lugares desejados; Relatar às autoridades superiores sobre fatos considerados anormais; Executar 

outras atividades correlatas supervisionadas. 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

- Ter idade mínima de 18 anos na data da contratação;  

- Possuir experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses; 

- Possuir, no mínimo, nível fundamental completo; 

- Capacidade de comunicar-se com fluência, desenvoltura e cortesia; 

- Ter disponibilidade para contratação imediata. 
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ANEXO I - C 

Ficha do Perfil Profissional 
 

FUNÇÃO: ZELADOR 

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 032016 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

CBO: 514120 JORNADA DIÁRIA: 08 horas/dia 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Fundamental Completo  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS 

Realizar pequenos reparos na estrutura predial, cuidar da nossa rede elétrica, da nossa rede hidráulica, dos 

jardins, estacionamentos e de todos os pormenores para manutenção da Câmara Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

Zelar pela manutenção predial da sede da Câmara Municipal, realizando pequenos reparos hidráulicos, 

elétricos e/ou de alvenaria, arrumar/trocar torneiras; verificar a necessidade de troca de lâmpadas, fusíveis, 

reatores, fios elétricos, extensões elétricas e/ou de telefone; realizar pequenos reparos em pintura, gesso, 

acabamentos, pisos, azulejos, pastilha, jardins e outros; manter limpo as áreas de estacionamento de veículos 

da sede da Câmara Municipal; executar ainda, demais atividades correlatas consideradas necessárias e 

pertinentes ao cargo, solicitadas pela Câmara Municipal; realizar serviços de jardinagem, podas, cortes de 

gramas, limpezas de jardins, etc.; realizar serviços de detetização de pragas, insetos e larvicidas nas 

instalações da sede da Câmara Municipal. 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

- Ter idade mínima de 18 anos na data da contratação;  

- Possuir experiência mínima comprovada de 01 (um) ano; 

- Possuir, no mínimo, nível fundamental completo; 

- Ter disponibilidade para contratação imediata. 
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ANEXO I - D 

Ficha do Perfil Profissional 
 

FUNÇÃO: RECEPCIONISTA 

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 042016 CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

CBO: 422105 JORNADA DIÁRIA: 08 horas/dia 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Médio Completo  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS 

Auxiliar no atendimento interno e externo da Câmara Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

Identificar o espaço físico da Câmara Municipal; Consultar lista de profissionais e departamento da Câmara, 

ramais internos e telefones; Interagir com os outros departamentos; Consultar lista de horários de 

funcionamento das diversas atividades na Câmara; Conferir documentos com identificação; Conferir 

idoneidade dos visitantes; Notificar as autoridades e/ou a segurança sobre a presença de pessoas estranhas; 

Entregar o crachá de visitante na entrada; Organizar materiais de trabalho; Receber e distribuir jornais, 

revistas e outros impressos e documentos encaminhados a Câmara Municipal; Averiguar agenda semanal 

reuniões e outros eventos da Câmara Municipal; Anunciar a chegada do visitante; Transferir ligações para 

ramais solicitados; Retomar ligações em caso de ramais ocupados ou não atendidos; Circular informações 

internas; Falar de maneira clara, ágil e objetiva; Ouvir com atenção; Orientar de maneira precisa; Proceder a 

leitura de jornais, revistas e similares e arquivar o material que contenha reportagens envolvendo a Câmara 

Municipal ou que sejam de seu interesse;Executar outras atribuições afins. 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

- Ter idade mínima de 18 anos na data da contratação;  

- Possuir experiência mínima comprovada de 01 (um) ano; 

- Possuir, no mínimo, nível médio completo; 

- Ter disponibilidade para contratação imediata. 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 
 
A 
Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG 

Atenção: Comissão de Licitação  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/16. 

 

 

O abaixo assinado, responsável Legal pela empresa 

_______________________________________________ vem, pela presente, informar a Vossas 

Senhorias que o Sr. __________________________________________________, Carteira de 

identidade nº. ______________________________, CPF nº. ________________________, é pessoa 

designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, 

recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta financeira, podendo 

examinar e rubricar documentos, formular e ofertar lances verbais, assinar atas, apresentar 

impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL SUGESTIVA 

Pregão Presencial n º 003/16 

 

À CÂMARA MUNICPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

 

Prezados Senhores: 

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no 

edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/16, os quais comprometemo-nos a cumprir integralmente 

referente ao item. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e respectivos 

anexos. 

Esclarecemos que nos preços unitários cotados na Tabela de Preços anexa inclui todos os custos e 

despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral dos que serão fornecidos.  

ITEM FUNÇÃO ATIVIDADES QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

 

 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais - 

200h/mês 

– 

 

Proceder à limpeza de todas as dependências dos 
banheiros, compreendendo paredes, 
revestimentos, pisos, vasos sanitários, espelhos, 
divisórias, saboneteiras e pias, pelo menos duas 
vezes ao dia e sempre que se fizer necessário, de 
modo a mantê-los sempre em excelente condição 
de uso; manter abastecido com papel higiênico, 
papel toalha e sabonete líquido, os sanitários; 
retirar o lixo de todas as salas e banheiros, 
acondicionando-o em sacos plásticos; remover 
com pano úmido o pó das mesas, balcões, 
utensílios, armários, arquivos, prateleiras, 
persianas, peitoris, caixilhos das janelas, 
aparelhos elétricos e balcões, extintores de 
incêndio, máquinas, equipamentos, bem como 
dos demais móveis e objetos existentes; limpar os 
aparelhos telefônicos, passando pano úmido com 
a cera especial para telefone e/ou álcool 
isopropílico de baixo teor; remover capachos e 
tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o 
pó; limpar estofados em couro sintético e tecidos; 
varrer e passar pano úmido nos pisos; remover 
manchas e lustrar os pisos encerados; aspirar o pó 
em todo o piso acarpetado; varrer os pisos de 

2   
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cimento, coletando o lixo; inspecionar os 
coletores de água pluvial, retirando o lixo e 
evitando entupimentos; remover papéis e pontas 
de cigarros dos coletores e cinzeiros; resguardar a 
vida útil das tomadas localizadas no piso, 
preservando-as de resíduos; lavar cinzeiros das 
mesas e os situados nas áreas de uso comum; 
lavar e higienizar os bebedouros com produtos 
adequados; abastecer todas as lixeiras com sacos 
plásticos; afastar móveis, armários e arquivos 
para efetuar a limpeza, preservando intactas as 
ligações; lavar áreas internas e externas dos 
prédios utilizando produtos adequados para cada 
tipo de piso, azulejos e esquadrias das janelas 
(interna e externamente), caixilhos, janelas e 
portas de vidro; limpar as placas indicativas com 
sabão e esponja apropriados; lavar os balcões 
com detergente neutro, concentrado 
biodegradável, ou equivalente, resguardando as 
tomadas; remover e reaplicar cera dos pisos, 
lustrar usando produtos não tóxicos e de cheiro 
agradável; polir com enceradeira as partes 
enceráveis; limpar divisórias e portas revestidas 
de fórmica utilizando pano úmido em água e 
detergente; limpar, com produto neutro, portas e 
batentes; lustrar todo o mobiliário envernizado e 
portas de madeira com produto adequado; 
encerar e lustrar móveis de madeira; limpar, com 
produto apropriado, as forrações de couro ou 
plástico em assentos e poltronas; limpar e polir 
todos os metais: válvulas, registros, sifões, 
fechaduras, maçanetas, etc.; limpar os quadros; 
limpar ralos e sifões de pias; limpar forros – 
especialmente em torno das saídas de ar 
condicionado, com pano úmido e sabão neutro; 
remover manchas das paredes, interruptores e 
rodapés; limpeza das fachadas e áreas externas 
dos prédios; limpeza de caixa d’água, obedecendo 
ao cronograma prévio aprovado pela Contratante; 
realizar, quadrimestralmente, os serviços de 
dedetização nas dependências da Contratante; 
executar ainda, demais atividades correlatas 
consideradas necessárias, solicitadas pela Câmara 
Municipal. 

02 

Copeiro- 

200h/mês 

– 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho 
indicado na sede da Câmara Municipal; assumir o 
posto, devidamente uniformizado com aparência 
pessoal adequada;  manipular e preparar o café 
no interior da copa existente nas dependências da 
Câmara Municipal, duas vezes ao dia, ou mais; 
servir água e café no gabinete dos vereadores 
duas vezes ao dia, ou mais, quando for solicitado; 
servir água e café nos eventos e reuniões da 
Câmara Municipal, realizados nas dependências 
desta, com orientação prévia; retirar, lavar e 

01   
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esterilizar as garrafas térmicas; recolher, limpar e 
guardar os utensílios e equipamentos após o uso, 
mantendo a ordem e a higiene das instalações; 
zelar pela organização da copa e pela conservação 
dos utensílios e equipamentos colocados a sua 
disposição, sempre comunicando, de imediato, 
qualquer dificuldade, defeitos nos equipamentos 
ou outros fatos que venham impedir a boa e 
perfeita execução dos serviços; manter sempre 
limpos as cafeteiras, geladeiras, microondas, 
fogões e fornos; limpar todos os móveis e 
utensílios da copa, inclusive armários, prateleiras 
e estantes utilizando produtos apropriados; 
limpar e conservar os pisos, azulejos e paredes da 
copa, utilizando produtos apropriados; limpar 
todos os cestos coletores de lixo das áreas da 
copa e recolher todo o lixo em saco plástico, pelo 
menos duas vezes ao dia e sempre que houver 
necessidade; comunicar a necessidade de 
qualquer material para a execução dos serviços, 
tais como: coador, bandejas, café, açúcar, 
adoçante, copos e outros; comunicar a 
necessidade de reposição de material de limpeza 
da copa e cozinha; executar as demais atividades 
inerentes ao cargo e necessárias ao bom 
desempenho do trabalho. 

03 

Contínuo 

(Office 

Boy/ Girl) - 

200h/mês 

– 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho 
indicado na sede da Câmara Municipal; assumir o 
posto, devidamente uniformizado com aparência 
pessoal adequada; recolher e distribuir 
internamente correspondências, pequenos 
volumes e expedientes separando-os por 
destinatário; receber e distribuir jornais, revistas 
e outros impressos e documentos encaminhado a 
Câmara Municipal; manter limpo e arrumado o 
material sob sua guarda; solicitar assinatura em 
livro de protocolo; providenciar a reposição, 
sempre que solicitado, de material de escritório, 
como papel A4, cartuchos de impressora, 
cortadores e grampeadores de papel, etc.; 
executar serviços externos, apanhando e 
entregando correspondências junto aos Correios; 
fazer pequenas compras e pagamentos 
previamente autorizados; executar outras 
atribuições afins. 

01   

04 

 

Porteiro/Vi

gia – 12x36 

– 

 

Apresentar-se pontualmente ao local de trabalho 
indicado na sede Câmara Municipal;Assumir o 
posto, devidamente uniformizado, mantendo boa 
apresentação pessoal, compatível com a 
função;Anotar em relatório próprio a entrada e 
saída de veículos, cuidar dos portões, orientar 
sobre o setor de informações nas unidades 
operacionais; Anotar a entrada e saída de 
veículos; Anotar em livro próprio todos os 
materiais entregues pertencentes aos “Perdidos e 

04   
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Achados” e armazenando os materiais em locais 
específicos; Autorizar a entrada de veículos nos 
estacionamentos da Câmara Municipal e efetuar 
o controle interno destes em livro próprio; Cuidar 
da entrada, saída e movimentação de pessoal e 
veículos na sede da Câmara Municipal; Não 
permitir a entrada na Câmara Municipal de 
pedintes, vendedores, ambulantes e outros; 
Registrar em livro próprio todo qualquer fato 
anormal, atípico, incomum, de risco, etc., 
ocorrido dentro ou fora do expediente 
administrativo (8H as 17H), comunicando 
imediatamente preposto designado pela empresa 
ou gestor da Câmara Municipal; Percorrer 
sistematicamente e inspecionar as dependências 
da sede da Câmara Municipal, com objetivo de 
prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, 
entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; controlar fluxo de pessoas, 
identificando, orientando e encaminhando-as 
para os lugares desejados; Relatar às autoridades 
superiores sobre fatos considerados anormais; 
Executar outras atividades correlatas 
supervisionadas. 

05 

 

 

 

Zelador - 

200h/mês 

– 

 

Zelar pela manutenção predial da sede da Câmara 
Municipal, realizando pequenos reparos 
hidráulicos, elétricos e/ou de alvenaria, 
arrumar/trocar torneiras; verificar a necessidade 
de troca de lâmpadas, fusíveis, reatores, fios 
elétricos, extensões elétricas e/ou de telefone; 
realizar pequenos reparos em pintura, gesso, 
acabamentos, pisos, azulejos, pastilha, jardins e 
outros; manter limpo as áreas de estacionamento 
de veículos da sede da Câmara Municipal; 
executar ainda, demais atividades correlatas 
consideradas necessárias e pertinentes ao cargo, 
solicitadas pela Câmara Municipal; realizar 
serviços de jardinagem, podas, cortes de gramas, 
limpezas de jardins, etc.; realizar serviços de 
detetização de pragas, insetos e larvicidas nas 
instalações da sede da Câmara Municipal. 

01   

06 

Recepcioni

sta – 

200h/mês - 

Identificar o espaço físico da Câmara Municipal; 
Consultar lista de profissionais e departamento da 
Câmara, ramais internos e telefones; Interagir 
com os outros departamentos; Consultar lista de 
horários de funcionamento das diversas 
atividades na Câmara; Conferir documentos com 
identificação; Conferir idoneidade dos visitantes; 
Notificar as autoridades e/ou a segurança sobre a 
presença de pessoas estranhas; Entregar o crachá 
de visitante na entrada; Organizar materiais de 
trabalho; Receber e distribuir jornais, revistas e 
outros impressos e documentos encaminhados a 
Câmara Municipal; Averiguar agenda semanal 
reuniões e outros eventos da Câmara Municipal; 

02   
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Anunciar a chegada do visitante; receber, 
transferir e efetuar ligações para ramais 
solicitados; Retomar ligações em caso de ramais 
ocupados ou não atendidos; Circular informações 
internas; Falar de maneira clara, ágil e objetiva; 
Ouvir com atenção; Orientar de maneira precisa; 
Proceder a leitura de jornais, revistas e similares e 
arquivar o material que contenha reportagens 
envolvendo a Câmara Municipal ou que sejam de 
seu interesse;Executar outras atribuições afins. 

TOTAL R$ R$  

 
DADOS DA EMPRESA: 

Nome da Empresa 

Razão Social 

CNPJ nº 

Endereço (Completo) 

Telefone / Fax 

Endereço eletrônico (e-mail) 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

Banco:  

Agência:  

Conta corrente:  

Valor GLOBAL: R$ _____________ - Lote ____ (preços unitários na planilha anexa). 

 
 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 

______________________________________________ 

(assinatura autorizada, devidamente identificada – em papel timbrado da Empresa) 
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ANEXO III - A 

 MÃO DE OBRA 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

  Dados complementares para composição dos custos referente à mão de obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

  

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

 

 MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 1 Composição da Remuneração  Valor (R$) 

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   

  

 MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
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 2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

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   

  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago 

pelo empregado). 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

 3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

  Total de Insumos diversos   

  

Nota: Valores mensais por empregado. 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS: 

 4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS     
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B SESI ou SESC     

C SENAI ou SENAC     

D INCRA     

E Salário Educação     

F FGTS     

G Seguro acidente do trabalho     

H SEBRAE     

TOTAL       

 

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação 

vigente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

 4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13º Salário   

B Adicional de Férias   

Subtotal   

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias   

TOTAL   

  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

 4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento maternidade   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade   

TOTAL   

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

 4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$) 
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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   

TOTA L   

  

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

 4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

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   

  

 Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

 4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 13º salário + Adicional de férias   
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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)   

TOTA L   

  

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A 13º salário + Adicional de férias     

B Tributos     

  B1. Tributos Federais (especificar)     

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar)     

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar)     

  B4. Outros tributos (especificar)     

C Lucro     

TOTA L   

  

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

 Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
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ANEXO III - B 

 Quadro-resumo do Custo por Empregado 

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

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   
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ANEXO III - C 

 Quadro-resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 Tipo de serviço 

(A) 

Valor 

proposto 

por 

empregado (B) 

Quantidade  

de 

empregados 

por posto (C) 

Valor proposto 

por posto 

(D) = (B x C) 

Quantidade 

de postos 

(E) 

Valor total do 

serviço 

(F) = (D x E) 

I    Serviço 1 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

II   Serviço 2 
(indicar) 

R$   R$   R$ 

     Serviço... 

(indicar) 

R$   R$   R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)   
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ANEXO III - D 

 Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

   Valor Global da Proposta 

  Descrição Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *   

B Valor mensal do serviço   

C Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço X nº meses do contrato). 

  

  

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 

 

São Sebastião do Paraíso, ___ de ____ de 2016. 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

                       

 

 

A empresa ____________________________________, CNPJ nº. ______________________, declara 

sob as penas da lei, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação solicitados no edital, 

conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02. 

 

___________________________, _____ de ___________________ de 2016. 

 

______________________________________________ 

(assinatura autorizada, devidamente identificada – em papel timbrado da Empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto com os envelopes de Proposta de preços e 

Documentação de habilitação. (DO LADO DE FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 

À 

Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG 

Pregão Presencial nº 003/16 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA/VIGIA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO A SEREM 

EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO COM FORNECIMENTO DE MÃOS DE OBRA E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A 

EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE EPI’S. 

 

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. Por ser verdade, firma a presente. 

 

_________________________________ 

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____ de _____________________ de 2016. 

 

 À Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG, 

 

Pregão Presencial nº 003/16 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA/VIGIA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO A SEREM 

EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO COM FORNECIMENTO DE MÃOS DE OBRA E UTENSÍLIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A 

EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE EPI’S. 

 

A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Câmara Municipal 

de São Sebastião do Paraíso/MG, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, que 

não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do 

Brasil.  

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

__________________________________ 

Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa, _________________________________________ inscrita 

no CNPJ nº. _______________________ cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 

2007, em seu Art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____ de _____________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

Observação: 

1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2016/Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 

Contrato Administrativo Nº XXX/2016 que entre si celebram, de um lado, a Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso/MG com sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Lagoinha, São Sebastião do 

Paraíso/MG, CNPJ/MF nº 20.926.044/0001-54, neste ato representado pelo Presidente, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

___________________________________________, com sede na 

_______________________________, nº. _____, bairro ___________________, CNPJ nº. 

______________________, neste ato representada pelo Sr. (a) 

_________________________________, portador da C.I.: ___________________ e CPF nº. 

___________________________, doravante denominada CONTRATADA, decorrente do processo de 

licitação PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/16, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/16, em conformidade 

com Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com o ato convocatório e com a 

proposta da empresa vencedora, observadas as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, 

limpeza, portaria/vigia, recepção e manutenção a serem executados de forma contínua na sede da 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem 

utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. Pela prestação dos serviços a Câmara Municipal, pagará à CONTRATADA, a quantia estimada de R$ 

pelo período de 12 (doze) meses, conforme Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no 

Processo Licitatório nº 030/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 e conforme planilha abaixo. 

2.2. O custo total deste Contrato está estimado em R$ . 

2.3. Os preços referidos acima incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e 

perfeita execução dos serviços; 

2.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 

2.4.1 – O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da licitante 

vencedora, através de ordem bancária em qualquer entidade bancária indicada na proposta de 

preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
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2.4.2 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito ao pleito de atualização financeira. 

2.4.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada 

antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

3.1. Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE 

4.1 – Os preços, objeto da presente licitação, têm por base a última proposta apresentada pela 

CONTRATADA na sessão do Pregão Presencial n° 003/16. 

4.2 – Durante os 12 (doze) primeiros meses de vigência contratual, não haverá reajuste no valor dos 

serviços. Após, caso o contratante mantenha a relação contratual, será utilizado para fins de reajuste, o 

mesmo índice utilizado em negociação coletiva ou dissídio coletivo, em referência à categoria aqui 

abrangida..CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária 

nº  0102 01031 0101 4.004 339034 - Ficha 11, que constarão da respectiva Nota de Empenho. 

5.2. Para o exercício subsequente, correrão à conta de dotação orçamentária anual própria. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, QUANTIDADE E LOCAIS DE ENTREGA. 

6.1. Após a aprovação,o início dos serviços deverá acontecer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, na AVENIDA VIVALDO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO - Nº 400 - JARDIM MEDITERRANEE, São Sebastião do Paraíso/Minas Gerais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES  

7.1. Constituem Obrigações do CONTRATANTE: 

a. Exercer a fiscalização da execução do contrato por representantes da administração, 

especialmente designado para tal atribuição, na forma prevista na Lei 8666/93; 

b. Notificar à licitante, por escrito, qualquer irregularidade constatada, solicitando providências 

para a regularização das mesmas; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

78
 

c. Emitir ordem de serviços/autorização para movimentação de bens permanentes, contendo 

número de patrimônio e o órgão a que pertence; 

d. Disponibilizar local para permanência dos empregados da Contratada; 

e. Receber, conferir, atestar e liberar para o setor competente, as Notas Fiscais emitidas pela 

Contratada, para providências de pagamento; 

f. Disponibilizar água e energia elétrica necessária para a execução dos serviços contratados; 

g. Disponibilizar locais para armazenagem dos materiais de limpeza, utensílios, ferramentas e 

equipamentos da Contratada; 

h. Efetuar o pagamento no mês subsequente referente à prestação dos serviços. 

i. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

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

formalidades e exigências do contrato; 

k. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

l. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou fornecimento executados em desacordo com o 

contrato a ser celebrado. 

7. 2. Constituem Obrigações da CONTRATADA 

7.2.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas 

aplicáveis, as obrigações que se seguem.  

7.2.2. Obrigações Gerais: 

7.2.2.1 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;  

7.2.2.12. Fornecer e instalar o produto no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em 

tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;  

7.2.2.3. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas,  

7.2.2.4. Obrigações Operacionais - A Contratada para a prestação dos serviços de conservação, 

higienização, limpeza, copeiro, recepção, portaria/vigia e manutenção, obriga-se a: 

a. Responsabilizar-se integralmente pelas despesas decorrentes da execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência relativa aos empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer 
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relação de emprego com a Câmara Municipal, sendo os mesmos de exclusiva responsabilidade da 

contratada, bem como o pagamento de seus salários, o recolhimento de taxas, tarifas, contribuições ou 

emolumentos federais, estaduais ou municipais que incidam ou possam incidir sobre o objeto deste, 

assim como, apresentação de seus respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

b. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, 

inclusive aquelas referentes à segurança e medicina do trabalho; 

c. Responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações e reclamações de seus 

empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única 

responsável por qualquer ônus que o Município venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais 

ações, reivindicações e reclamações; 

d. Responder por todos e quaisquer danos provocados ao Município de São Sebastião do 

Paraíso/MG ou a terceiros na execução dos serviços, decorrentes de atos ou omissões de sua 

responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do 

acompanhamento exercido pela Contratante, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, ao 

ressarcimento previsto; 

e. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, nem executar em associação com 

terceiros, sem autorização prévia da Câmara Municipal, por escrito, sob pena de rescisão contratual; 

f. Indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um representante 

com plenos poderes para representá-la (preposto), administrativamente ou judicialmente, assim como 

decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados da Câmara Municipal, 

principalmente em situação de urgência, inclusive fora do horário normal de expediente; 

g. Visitar a contratante, periodicamente, a fim de vistoriar a execução dos serviços e promover as 

alterações necessárias, visando melhoria dos trabalhos e dos resultados obtidos; 

h. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços de forma contínua, sem 

interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, doença, greve, faltas ao serviço, 

demissão de empregados ou qualquer outro fato; 

i. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o 

limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada; 

j. Realizar, em horas suplementares, os serviços que eventualmente se fizerem necessários; 

k. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, por meios próprios ou mediante 

fornecimento de vale-transporte, para a cobertura do trajeto residência-local de trabalho e vice versa, 

serviço extraordinário; 

l. Pagar adicionais de insalubridade e periculosidade aos seus empregados que deles façam jus, 

nos termos da Portaria n° 3.214/78 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
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apresentando à Câmara Muncipal comprovação de sua obrigatoriedade por meio de laudos técnicos, 

sempre que solicitados; 

m. Manter os empregados trajados com uniformes e calçados, cujas cores, modelos e tecidos 

deverão ser previamente aprovados Contratante; 

n. Dos uniformes fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão constar os dizeres: “À 

Serviço da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso”; 

o. Manter os empregados devidamente identificados, através de crachá; 

p. Fornecer, quando necessário, e responsabilizar-se pelas ferramentas, utensílios e 

equipamentos de sua propriedade, necessários à execução dos serviços; 

q. Responsabilizar-se pela conservação e uso adequado de todos os equipamentos de 

propriedade da Câmara Muncipal que vier usar; 

r. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 

não serem confundidos com similares de propriedade da Administração; 

s. Adquirir e fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos seus 

funcionários para o desempenho de suas atividades; 

t. Substituir qualquer, ferramenta, utensílio ou equipamento que a Contratante considere 

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não 

atendam às necessidades; 

u. Providenciar a substituição de pessoal em no máximo 2 (duas) horas do início do horário de 

trabalho estabelecido para início das atividades;  

v. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação por escrito da Câmara 

Municipal, qualquer membro de sua equipe alocado aos serviços; 

w. Zelar pela disciplina de seus empregados nos locais de serviço orientando-os a se comportar 

com uma conduta ética e moral nas instalações da sede da Câmara Municipal, proibindo prática de 

jogos, venda de mercadorias, rifas, bilhetes, circulação de listas e pedidos de qualquer natureza, 

consumo ou porte de drogas e bebidas alcoólicas; 

x. Permitir a permanência de seus empregados nas dependências da Câmara Municipal somente 

durante o horário de trabalho; 

y. Sinalizar, quando necessário, os serviços realizados durante o expediente, de modo a evitar 

acidentes e imprevistos; 

z. Realizar análise dos equipamentos e ferramentas, quando solicitado pela Contratante, por 

órgão oficial e às suas expensas; 

aa. Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo a Câmara 

Municipal recusar os trabalhos que não estiverem de acordo com o previsto; 
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bb. Realizar treinamento prévio aos funcionários contratados, apresentando normas da Câmara 

Municipal, horários de funcionamento, orientações de conduta, postura, apresentação, dentre outros 

repassados pela Contratante; 

cc. Providenciar o imediato afastamento, quando solicitado pela Câmara Municipal, de qualquer 

empregado ou preposto seu que não lhe mereça confiança, embarace-lhe a fiscalização dos serviços ou 

se conduza de modo incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;  

dd. Se responsabilizar pelo sistema de ponto para controle da freqüência de seus empregados;  

ee. A Contratada deverá responsabilizar-se pelas despesas de diárias dos empregados que 

porventura realizem deslocamentos interestaduais e intermunicipais, quando solicitado pelo Setor de 

Serviços Gerais, e o valor a ser pago será de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente;  

ff. Os valores despendidos pela Contratada com diárias (cheias ou normais) serão reembolsados 

pela Contratante, juntamente com os valores devidos pela prestação de serviços mensal;  

gg. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços, utilizando-se de empregados treinados, 

de bom nível educacional e moral;  

hh. Encaminhar em até 10 (dez) dias do mês subsequente à prestação dos serviços Nota Fiscal de 

Prestação de Serviços contendo: Razão Social, CNPJ, Endereço da Sede, Matriz ou Filial, telefone, 

inscrição municipal, e-mail, descriminação dos serviços, Código de Tributação do Município (CTISS), 

Código Município de Incidência do ISSQN, Banco e Número de Conta para depósito, mês referência dos 

serviços, valor total dos serviços prestados, valor do recolhimento de impostos das Retenções Federais 

(PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS), FGTS, ISS, dentre ouras retenções estipuladas por lei; além de relatório 

anexo à referida Nota Fiscal contendo: descrição do objeto contratado, quadro resumido das funções 

dos serviços prestados contendo: quantidade de funcionário, preço unitário mensal e anual para cada 

função; mês referência dos serviços prestados, relatório da GEFIP/SEFIP do mês referência da Nota 

Fiscal, assim como cópia das guias de recolhimentos de INSS e FGTS. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93: 

8.1.1. Advertência; 

8.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução dos 

serviços; 

8.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 

conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 
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8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem 

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

autoridade que aplicou a penalidade; 

8.1.5. Caso venha conduzir culposamente no curso da prestação dos serviços, infringindo por 

negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do Edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por 

cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga o licitante vencedor a repor a parte 

danificada, sem ônus para a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG; 

8.1.6. Por se conduzir dolosamente a execução dos serviços, a multa será de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do contrato; 

8.1.7. Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato; 

8.1.8. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto a Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, devendo ser aplicadas por ato do Presidente da Câmara, 

facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de 

vista. 

8.1.9 Além das multas estabelecidas no contrato, a contratada estará sujeita às multas estabelecidas no 

termo de referência, parte integrante do edital de licitação.  

8.2. Das decisões relacionadas com esta licitação caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto 

no Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

8.3. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar. 

8.4. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes. 

8.4.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal, de acordo 

com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e demais cominações legais, quem: 

8.4.1.1 – Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar assinar o contrato ou 

retirar a nota de empenho e autorização de fornecimento; 

8.4.1.2 – Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

83
 

8.4.1.3 – Retardarem a execução do seu objeto; 

8.4.1.4 – Não mantiverem as propostas; 

8.4.1.5 – Falhar ou fraudar na execução do contratado; 

8.4.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

8.5. EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 

8.5.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal, de acordo 

com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e neste contrato e demais cominações legais, quem: 

8.5.1.1 – Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

8.5.1.2 – Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

8.5.1.3 – Retardarem a execução do seu objeto; 

8.5.1.4 – Não mantiverem as propostas; 

8.5.1.5 – Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.5.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 – A fiscalização dos serviços e acompanhamento do fornecimento dos produtos serão exercidos 

pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, observado o disposto no Artigo 67, da Lei nº 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele 

previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 

10.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato e a Câmara Municipal  não optar pela 

cobrança de multa prevista no item “19.1” do Edital; 

10.1.2. Revelando o licitante vencedor incapacidade e inidoneidade durante a execução dos serviços; 
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10.1.3. Deixar de execução dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa; 

10.1.4. Frequentemente houver reclamações por parte do setor executante quanto à qualidade do 

produto; 

10.1.5. No caso de insolvência ou falência da Contratada; 

10.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento ao 

licitante, até que se apurem eventuais perdas e danos causados a Câmara Municipal de São Sebastião 

do Paraíso/MG. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 - Fica eleito o foro da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato, renunciando as partes contratadas 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito. 

São Sebastião do Paraíso/MG, ____ de _________________ de 2016. 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas: 

1).......................................................                        2) ............................................ 

CI:                                                                                    CI: 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Nesta data, compareceu a nova sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, o 

representante técnico da empresa ___________________________________________, CNPJ nº. 

______________________, o Senhor _________________________________________, portador do 

CPF nº. ________________________, para proceder à vistoria no local para execução dos serviços, 

objeto deste edital, efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, 

ficando ciente a partir deste instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser 

alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, ____ de _________________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________________ 

 Assinatura do Representante Técnico da Empresa 

 


