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Edital de contratação de 
empresa para fornecimento 
de mão de obra terceirizada. 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que às 09 horas do dia 20 do mês de abril do ano de 2018, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão - RS, localizada na Rua 
Sinimbu, 644 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de 
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de 
empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada, abaixo descritos, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-
2002, do Decreto Municipal nº 805, de 01 de março de 2007 e Decreto 
Municipal nº 973 de 11 de junho de 2008, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
1. OBJETO  
Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para prestar os 
serviços descritos a seguir: 
- Serviços de limpeza e conservação de prédios públicos com até 04 (quatro) 
funcionários; 
- Serviços de preparação de merenda escolar com até 10 (dez) funcionários. 
 
O regime de trabalho será de 42 (quarenta e duas) horas semanais, de 
segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma hora) para almoço, 
escalonados de acordo com a necessidade da Administração, pelo prazo de 12 
(doze) meses, podendo o referido prazo ser prorrogado, conforme os termos 
deste edital e seus anexos.  
 



2. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os funcionários serão alocados nos seguintes postos, podendo sofrer 
alterações conforme as necessidades e demandas do Município:  
a) E.M.E.F. Thomás Battisti, localizada na localidade de Linha Data, Município 
de Boqueirão do Leão; 
b) E.M.E.F. Ângelo Martini, localizada na localidade de Colônia Picoli, 
Município de Boqueirão do Leão;  
c) E.M.E.I. Doce Infância, localizada na Rua Sério nº 82, Centro, Município de 
Boqueirão do Leão; 
d) E.M.E.F. Marino da Silva Gravina, localizada na localidade de Alto 
Boqueirão, Município de Boqueirão do Leão;  
e) E.M.E.I. Doce Infância, localizada na Rua São João nº 1464, Centro, 
Município de Boqueirão do Leão;  
f) E.M.E.F. Pedro Helff, localizada na localidade de Estância Schmidt, 
Município de Boqueirão do Leão;  
g) E.M.E.F. Pedro Antônio Fauri, localizada na localidade de Passo de Pedras 
Brancas, Município de Boqueirão do Leão;  
h) E.M.E.F. Ilse Puls Felten, localizada na localidade de Matão, Município de 
Boqueirão do Leão; e, 
i) Prédio da Administração Municipal.  
 
3. RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DA 
HABILITAÇÃO  
Data: 20.04.2018  
Hora: 09h  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO.  
3.1. Os licitantes deverão entregar 02 (dois) envelopes fechados, contendo, 
respectivamente, a Proposta e a Documentação de Habilitação das empresas.  
3.1.1. Os elementos referentes à Proposta Comercial deverão estar contidos 
em um envelope fechado, com os dizeres:  
 
LICITANTE, ENDEREÇO E TELEFONE  
MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
 
3.1.2. Os documentos referentes à documentação de habilitação deverão estar 
contidos em um envelope fechado, com os dizeres:  
 
LICITANTE, ENDEREÇO E TELEFONE  
MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018  



ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO  
 
3.2. Os 02 (dois) envelopes definidos nos subitens 3.1.1 e 3.1.2, contendo, 
respectivamente, a Proposta e a Documentação de Habilitação, deverão ser 
entregues até a data constante no preâmbulo:  
3.2.1. Na Secretaria da Administração e Planejamento, Rua Sinimbu, 644, 
Centro Boqueirão do Leão - RS até ás 09h do dia 20/04/2018 para o 
Pregoeiro ou servidor lotado na Secretaria de Administração Municipal.  
3.3. Deverá ser entregue ao Pregoeiro, fora dos envelopes da proposta e dos 
documentos de habilitação, declaração dando ciência de que a licitante cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme disciplina o inciso VII do art. 
4º da Lei Federal Nº 10.520/02, assinada pelo Representante Legal, conforme 
modelo em anexo.  
3.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem 
participar da licitação, deverão apresentar, fora dos envelopes, Declaração de 
Natureza Jurídica, firmada por Contador, em papel timbrado, caso pretendam 
fazer jus aos benefícios prescritos na Lei Complementar nº 123/06.  
 
4. DA PROPOSTA COMERCIAL  
4.1. O envelope nº 01 - PROPOSTA, deverá conter proposta que preencha, 
obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena de a proponente ser 
desclassificada:  
a) ser redigida na Língua Portuguesa, em papel timbrado do licitante, com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. Não serão aceitas 
propostas manuscritas;  
b) ser entregue, impreterivelmente, no local acima designado até o dia e hora 
determinados neste Edital;  
c) ser assinada e datada, assim como rubricada em todas as folhas;  
d) indicar o preço unitário de cada subitem do objeto, bem como o preço 
global da proposta. No preço ofertado, deverão estar incluídos, 
obrigatoriamente, todos os encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias (inclusive relativos a acidentes de trabalho), fiscais e 
comerciais, ou de qualquer natureza, assim como despesas de refeição e 
transporte, se for o caso, não se admitindo, a qualquer título, acréscimo sobre o 
valor proposto.  
e) Planilhas de custos e formação de preços, contendo o detalhamento 
dos custos que formarão os preços, conforme modelo em anexo.  
4.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, 
conforme disciplina o art. 6º, da Lei Federal Nº 10.520/02.  
4.3. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, 
retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas.  



4.4. Indicar o nome e o cargo da pessoa responsável pela assinatura do Termo 
de Contrato.  
 
5. DA HABILITAÇÃO  
5.1. O envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO deverá conter, 
sob pena de inabilitação:  
a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal;  
b) prova de regularidade relativa à seguridade social, fornecida pelo INSS 
ou pela Receita Federal;  
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, contemplando todos os tributos de competência das três esferas de 
governo, da sede da licitante;  
d) certidão de Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional ou conjuntamente com a Certidão relativa a Tributos 
Federais, expedida pela Receita Federal;  
e) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  
f) declaração, em papel timbrado da licitante, firmada por pessoa legalmente 
habilitada, contendo o número da identidade e do CPF, de que a licitante está 
cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
para menores de dezoito anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz;  
g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado, ainda, de documentos de eleição de seus 
administradores; e registro comercial, no caso de empresa individual;  
h) Acaso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social /registro comercial, 
seja apresentado/entregue por ocasião do credenciamento (Item 7), a licitante 
estará dispensada de acostá-lo no presente envelope.  
i) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
anteriores da data prevista para o recebimento da documentação de habilitação 
e da proposta;  
j) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais relativo à 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;  
l) CNDT – Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas  
5.2. Os documentos referidos no item 5.1 poderão ser apresentados no original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor do Município.  



5.3. No caso de autenticação por servidor deste Órgão, as licitantes deverão 
apresentar a documentação exigida para habilitação na Secretaria de 
Administração, até o último dia útil anterior à data de abertura do Pregão.  
5.4. Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo em vista 
que a veracidade das mesmas é verificada on-line.  
5.5. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na Sessão 
do Pregão, para autenticação por servidor da Administração.  
5.6. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal (item 5.1, 
alíneas “a” a “e”) apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte, serão observadas as disposições da LC nº 123/06, em especial seus 
arts. 42 e 43.  
5.7. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas no item 
5.6 (item 5.1, alíneas “a” até “e”), será assegurado à microempresa ou empresa 
de pequeno porte o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
apresentação de nova documentação, sem restrições.  
5.7.1. Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que deixar de apresentar, em seu Envelope nº 02, 
algum dos documentos relativos à Regularidade Fiscal.  
5.7.2. A não-correção da documentação relativa à Regularidade Fiscal, no 
prazo constante do subitem 5.7, implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
Pregão, sendo facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.  
 
6. DA SESSÃO DO PREGÃO  
6.1. A Sessão do Pregão será pública, dirigida pelo Pregoeiro, assessorado por 
sua “Equipe de Apoio”, e realizar-se-á no local e horário determinados no 
preâmbulo deste Edital e seguirá as seguintes etapas:  
a) abertura;  
b) credenciamento das licitantes e seus representantes;  
c) recebimento dos envelopes das licitantes;  
d) abertura dos envelopes das propostas;  
e) rubrica, análise e classificação das propostas;  
f) declaração das licitantes classificados;  
g) etapa de lances verbais e negociação;  
h) análise da documentação da licitante vencedora;  
i) declaração da licitante vencedora;  
j) interposição de recursos ou, na falta deles, adjudicação à vencedora;  
k) elaboração de ata circunstanciada; e  
l) encerramento da sessão.  



 
7. DO CREDENCIAMENTO  
7.1. Às empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas 
01 (um) representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da 
mesma, devendo apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente.  
7.1.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a 
licitante que pretender fazer jus ao benefícios de que trata a LC nº 123/06 
deverá apresentar, também, devidamente preenchida e assinada pelo 
responsável, a Declaração de Natureza Jurídica.  
7.2. O documento de credenciamento deverá ser apresentado ao Pregoeiro no 
início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes, que contém a proposta 
comercial e a documentação de habilitação.  
7.3. Por credencial entende-se:  
a) habilitação do representante, mediante instrumento público de procuração, 
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, com 
poderes para formular ofertas de lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada de cópia 
do ato de investidura do outorgante, no qual se verifique ter poderes para a 
outorga;  
b) caso seja sócio ou titular da empresa, documentos que comprovem sua 
capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
(Contrato Social ou Estatuto).  
7.4. As credenciais serão apresentadas em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde 
que seja exibido o original, ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial, 
e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que, se julgar necessário, 
verificará a sua autenticidade e veracidade.  
7.5. A não-apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou 
ausência do representante, não importará na desclassificação da proposta no 
presente certame, contudo, ele não poderá apresentar lances verbais, e nem 
fazer qualquer manifestação em nome da licitante na sessão do Pregão.  
7.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, além do 
referido no item 7.5, o representante não poderá utilizar-se dos benefícios 
previstos na LC 123/06.  
 
 
 



8. DOS PROCEDIMENTOS  
8.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos 
representantes das licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados a declaração de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, ou a declaração de 
natureza jurídica, e, em envelopes distintos, devidamente fechados e 
rubricados nos fechos, as propostas e a documentação exigida para habilitação 
das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes.  
8.1.1. Quando os envelopes forem enviados pelo correio ou outro meio que não 
seja por intermédio do seu representante legal, deverão os mesmos estar de 
posse do Pregoeiro no horário estabelecido neste Edital para abertura da 
licitação, sob pena de a licitante não participar da licitação.  
8.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início aos trabalhos do Pregão.  
8.3. Primeiramente, serão abertos os envelopes contendo as propostas 
comerciais, sendo numerados e rubricados os documentos e verificada sua 
conformidade com o Edital.  
8.4. Após apresentação da proposta comercial, não caberá desistência, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
8.5. Ato contínuo, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço, 
e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço global.  
8.6. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as 
menores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus 
credenciados participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas.  
8.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, na qual o Pregoeiro solicita a apresentação 
dos lances, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os 
demais em ordem decrescente de valor e sempre com valor inferior ao do 
último lance ofertado.  
8.7.1 A diferença entre cada lance será estipulada no ato do certame. 
8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de 
ordenação das propostas, ressalvada a hipótese prescrita na LC nº 123/06.  
8.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito.  



8.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências 
do Edital.  
8.11. Constatado o atendimento das exigências de habilitação, a licitante será 
declarada vencedora, observado o disposto no subitem 18.1.1 deste Edital.  
8.12. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora.  
8.13. Nas situações previstas nos subitens 8.9 e 8.12, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  
8.14. Na hipótese de licitante caracterizada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, haver apresentado proposta de valor até 5% (cinco por 
cento) superior à de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, após o encerramento da etapa competitiva, para apresentação de 
nova proposta de preço inferior àquela, sob pena de preclusão desse direito.  
8.15. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, a qual deverá ser formulada no final da 
sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
8.16. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro à vencedora.  
8.17. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
8.18. Decididos os recursos, a Autoridade Competente adjudicará o objeto da 
licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
8.19. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, a adjudicatária será 
convocada para assinar o contrato, no prazo de 03 (três) dias.  
8.20. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação.  
8.21. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato 
da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis, observado o disposto nos subitens 8.11 e 8.12, bem como 
na LC Nº 123/06.  



8.22. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12.  
8.23. Será, oportunamente, franqueado ás proponentes o exame dos 
documentos e propostas apresentadas, podendo qualquer um deles solicitar o 
registro de observação que julgar conveniente, sendo intempestiva e, 
consequentemente, inatendível, qualquer reclamação anterior ou posterior.  
8.24. Tais observações serão devidamente registradas em ata, reservando-se, 
porém, ao Pregoeiro, a decisão de levá-las ou não em consideração, 
justificadamente.  
8.25. Ao final da licitação será lavrada ata circunstanciada do ato, a qual 
conterá as principais ocorrências, inclusive eventuais manifestações das 
licitantes, devendo ser assinada pelos membros da Equipe de Apoio, pelo 
Pregoeiro e pelos representantes das licitantes com poderes para tal, após lida 
e aprovada por todos.  
8.26. Considerar-se-á anexo da ata referida no subitem 8.25, a Planilha de 
Classificação resultante do Pregão, devendo ser assinada pelos membros da 
Equipe de Apoio, pelo Pregoeiro e pelos representantes dos licitantes com 
poderes para tal, após lida e aprovada por todos.  
8.27. Os envelopes nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ainda 
fechados, das licitantes porventura não classificadas, ficarão à disposição das 
mesmas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação do presente 
processo, sendo destruídos após o decurso deste prazo.  
 
9. DO JULGAMENTO  
9.1. Serão desclassificadas as propostas que contiverem opções alternativas, 
que divergirem dos termos deste Edital, que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente.  
9.2. Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não pedidas 
neste Edital.  
9.3. A adjudicação será feita à empresa que apresentar a proposta com o 
MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada a vencedora do certame.  
9.4. Em caso de divergência entre valores numerais e valores por extenso, 
prevalecerão estes últimos, entre unitários e totais, os primeiros.  
9.5. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de 
divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.  
9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o que 
dispõe o § 2° do art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, caso não haja a 
participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. Em havendo, 
deverão ser observadas as regras da Lei Complementar nº 123/06.  



9.6.1. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
a Lei Complementar nº 123/06.  
9.6.2. Entende-se por empate as situações nas quais as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
9.6.3. Não ocorrerá empate quando a melhor oferta inicial já tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que 
está será imediatamente sagrada vencedora do certame, e a ela será 
adjudicado o objeto da licitação, desde que atendidos os demais requisitos 
estabelecidos neste Pregão.  
9.6.4. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, 
após o encerramento da etapa de lances, sob pena de preclusão do direito, 
situação em que será adjudicado, em seu favor, o objeto da licitação.  
9.6.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.6.2, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
9.7. Na hipótese de não-contratação, nos termos previstos nos subitens 9.6.4 
e 9.6.5, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.  
9.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente Pregão, protocolizando pedido nos 
termos do art. 41 da Lei Federal Nº 8.666/93, no endereço discriminado no 
subitem 11.1.1 deste Edital.  
10.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
11. DOS RECURSOS  
11.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese 
das suas razões, no que lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para 



apresentação das razões do recurso ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente.  
11.1.1. As razões e/ou as impugnações e recursos serão interpostos por 
escrito, na Secretaria Municipal de Administração, e dirigidos, por intermédio 
do Pregoeiro, ao Sr. Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua 
entrega, mediante protocolo, até às 17h do último dia do prazo do item 
anterior.  
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso.  
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
11.4. A manifestação do recurso poderá ser feita na própria sessão do 
Pregão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.  
11.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará a licitação à vencedora e 
homologará o procedimento.  
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintes 
recursos orçamentários, consignados no Orçamento Municipal vigente: 
03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
04.122.0004.2.009 – Manut. da Secretaria da Administração e Planejamento 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
05.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.361.0047.2.019 – Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00.00.00 0031 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
05.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.365.0041.2.018 – Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00.00.00 0031 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
06.01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
04.122.0002.2.027 – Manutenção da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
07.01 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 
10.302.0028.2.038 – Assistência Médica a População 
3.3.90.39.00.00.00.00 0040 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 



12.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, 
mediante apresentação de nota fiscal e prestação de contas.  
12.2 Para o efetivo pagamento, a empresa deverá apresentar nota fiscal.  
12.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês, pro rata.  
12.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da 
legislação que regula a matéria.  
12.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, 
a fim de acelerar a liberação do documento fiscal para pagamento.  
 
13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
a) Relatórios financeiros de atividades empreendidas para o cumprimento do 
contrato;  
b) Relação nominal dos profissionais utilizados, e comprovante de pagamento;  
 
c) Certidões de regularidade fiscal relativa aos débitos para com a Fazenda 
Pública Federal, Estadual, Municipal, FGTS com GFIP e Trabalhista.  
 
Para fins de prova da data de apresentação da documentação para 
pagamento e para prestação de contas, a CONTRATADA fará mediante 
protocolo dirigido a Secretaria Municipal de Administração.  
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
14.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato e das demais 
cominações legais.  
14.2. No caso de não assinatura do Instrumento Contratual no prazo fixado 
neste edital, será aplicada, ainda, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
total da contratação.  
14.3. A aplicação das penalidades previstas neste item não exime a 
adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua 
conduta venha causar à Administração Municipal.  
14.4. Na aplicação destas sanções administrativas serão assegurados o 



contraditório e a ampla defesa.  
14.5. No caso de aplicação de multa, a adjudicatária terá o prazo de dez dias 
para recolher a importância arbitrada, conforme a infração, contados do 
recebimento da notificação.  
14.5.1. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.  
14.6. O descumprimento contratual ensejará a inscrição no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Municipal e demais sanções previstas na Lei Federal N.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  
 
15 - DA FISCALIZAÇÃO  
15.1. O MUNICÍPIO exercerá ampla e rotineira fiscalização dos serviços da 
CONTRATADA.  
15.2. A fiscalização, considerando que é com o exclusivo objetivo de averiguar 
o adequado cumprimento das condições contratuais e neste Edital postas, não 
eximirá a CONTRATADA de qualquer responsabilidade, seja relativamente ao 
prédio do MUNICÍPIO cujo uso lhe é permitido, seja relativamente a danos 
sofridos por empregados e/ou prepostos seus, integrantes da Administração 
Municipal e/ou terceiros.  
15.3. A CONTRATADA deverá planejar a prestação dos serviços juntamente 
com a Secretaria Municipal de Administração, e demais Secretarias onde os 
funcionários forem lotados, devendo acatar todas e quaisquer determinações 
da mesma.  
15.4. Deverá igualmente a CONTRATADA fornecer ao serviço de Fiscalização 
do MUNICÍPIO, mensalmente, relação completa dos empregados utilizados no 
serviço, com detalhamento acerca do respectivo nome e jornada habitual, de 
sorte que possa o MUNICÍPIO, em entendendo inadequado o serviço de 
qualquer deles, solicitar a respectiva substituição, além o que terá que ser 
acatado de imediato pela CONTRATADA.  
 
16 - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTES:  
16.1. No tocante aos insumos disponibilizados pela Contratada, será admitido 
o reajuste do contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, 
mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC 
ou outro que venha substituí-lo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, desde que seja observado o interregno 
mínimo de 01 (um) ano contado da data de assinatura do contrato para o 
primeiro reajuste, ou da data do último reajuste para os subsequentes.  
16.2. Quanto à mão de obra, o contrato poderá ser repactuado, desde que 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data limite 



para apresentação da proposta, ou da última repactuação, visando adequação 
aos novos preços de mercado e mediante demonstração analítica da variação 
dos componentes de custos, devidamente justificada.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
17.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
17.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade, da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e a 
segurança da contratação.  
17.3. É facultado ao Pregoeiro:  
17.3.1. A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão 
posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta.  
17.3.2. No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação.  
17.3.3. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessários ao entendimento de suas propostas.  
17.4. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação.  
17.5. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis para assinatura 
de contrato, contados a partir da convocação.  
17.6. Durante toda a execução do Contrato, a adjudicatária se obriga a manter 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.  
17.7. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório 
somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
17.8. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas, em especial, nos 
artigos 66, 67, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
17.9. São partes integrantes e indesmembráveis deste edital os seguintes 
anexos:  
ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO;  
ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS; 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA. 



17.10. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento.  
17.11. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 
será competente Foro da Comarca de Venâncio Aires - RS.  
17.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre os procedimentos 
dispostos no presente edital poderão ser dirimidas na Secretaria Municipal de 
Administração, na sede do Município, nos horários de expediente, ou pelo 
telefone (51) 3789-1122.  
 

               Boqueirão do Leão – RS, 05 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

 
PAULO JOEL FERREIRA 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO N°........./2018 – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

PRIMEIRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Sinimbu, 644 cidade de 
Boqueirão do Leão - RS, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ, sob n.º 92.454.818/0001-00, neste ato representado por 
........................................., doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE. 

 

SEGUNDO CONTRATANTE: ............................................., Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, com sede na ..................................., cidade de 
..........................., inscrita no Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica – CNPJ, 
sob  n.º ...........................,  neste ato representado por .............................., 
inscrito no CIC sob o nº ............................... , residente e domiciliado à 
........................,  doravante  denominada  simplesmente CONTRATADA. 

 
O Presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 
consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no Processo 
Administrativo N.º 176/2018, Edital N° 030/2018, Pregão Presencial N.º 
024/2018, e Legislação pertinente, assim como pelos termos e cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 
CLÁUSULA I: Do Objeto  
Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para prestar os 
serviços descritos a seguir: 
- Serviços de limpeza e conservação de prédios públicos com até 04 (quatro) 
funcionários; 
- Serviços de preparação de merenda escolar com até 10 (dez) funcionários. 
O regime de trabalho será de 42 (quarenta e duas) horas semanais, de 
segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma hora) para almoço, 
escalonados de acordo com a necessidade da Administração, pelo prazo de 12 
(doze) meses, podendo o referido prazo ser prorrogado, conforme os termos 
deste edital e seus anexos.  
 
CLÁUSULA II: Da Vigência  
A duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo 
legal de 60 (sessenta) meses.  



A prestação dos serviços irá iniciar no dia ..... e se encerrará no dia ...........  
O contrato será reajustado uma vez por ano, na data base de início dos 
serviços, conforme variação do INPC ou outro que vier a substituí-lo pelo IBGE.  
 
CLÁUSULA III: Da Forma e dos Requisitos para a Execução dos Serviços  
3.1. Os serviços a serem executados consistem basicamente:  
3.1.1. Diariamente:  
a) varredura geral de todas as dependências, piso, incluindo corredores, 
escadarias, áreas externas e as calçadas que circundam os prédios públicos, 
passar pano úmido;  
b) limpeza e remoção do pó dos móveis (cadeiras, balcões, portas, janelas e 
paredes divisórias), utensílios e outros objetos de mesa; desinfecção dos 
aparelhos telefônicos;  
c) recolhimento, acondicionamento e retirada do lixo, respeitando a sua 
categoria (orgânico e reciclável); limpeza e desinfecção dos recipientes de lixos 
e lixeiras;  
d) lavagem e desinfecção esmerada dos sanitários, pias, pisos e azulejos; 
colocação de desodorante sanitário;  
e) reposição de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido que serão 
fornecidos pela Administração;  
f) não permitir o acúmulo de papéis usados nos sanitários, fazendo a coleta e 
remoção tantas vezes quanto se fizerem necessárias;   
g) remoção da poeira e outras sujeiras dos tetos, colunas, soleiras e lambris, 
em todas as dependências;  
h) recolher e separar os materiais inservíveis para a Administração (papel 
branco, papelão, jornais, etc.), destinados ao descarte seletivo;  
i) Elaborar e servir a merenda escolar, bem como executar a limpeza dos 
utensílios utilizados para produzir e servir a mesma. 
j) outros serviços correlatos que se fizerem necessários.  
3.1.3. Quinzenalmente:  
a) limpeza geral dos pisos e rodapés, aplicação de cera e lustração; limpeza 
dos tapetes com produtos adequados para o mesmo;  
b) limpeza dos vidros internos, portas e basculantes;  
c) limpeza das soleiras das janelas (parte interna).  
3.1.4. Mensalmente:  
a) limpeza de classes, cadeiras e poltronas estofadas em material sintético ou 
tecido; com produtos adequados, e dos vidros e das janelas;  
b) outros serviços correlatos que se fizerem necessários.  
3.1.5. Quadrimestralmente:  
a) lavagem externa dos vidros;  
b) limpeza e aplicação de produtos adequados à conservação de cada tipo de 
revestimento dos móveis;  



c) limpeza das persianas.  
3.1.6. Anualmente:  
a) lavagem dos carpetes, tapetes e passadeiras, com emprego de detergentes 
e maquinário adequados, conforme o estado em que se encontrem no 
momento e, eventualmente, quando se fizer necessário.  
3.2. A critério da Administração, a área de prestação de serviço poderá ser 
reduzida ou aumentada, assim como alterado o número de funcionários ou 
horário de trabalho.  
3.2.1. Sempre que houver alteração no número de funcionários ou horário de 
trabalho, a pedido da Administração Municipal, o valor a ser pago pelos 
serviços prestados será proporcionalmente aumentado ou reduzido de acordo 
com o preço constante da proposta, respeitado o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento), estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  
3.3. Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho, 
convenientemente uniformizados e identificados com crachá da 
CONTRATADA.  
3.4. Na execução dos serviços deverão ser utilizados profissionais 
selecionados.  
3.5. Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE 
obriga-se a fornecer todo ferramental, materiais de higiene e limpeza e 
instrumentos aferidores necessários à otimização e maximização da execução 
dos mesmos, disponibilizando-os nos locais de trabalho da Administração 
Municipal.  
 
CLÁUSULA IV: Das Obrigações da Contratada  
4.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer:  
a) uniformes aos profissionais e fiscalizar para que os mesmos apresentem-se 
ao serviço devidamente uniformizados;  
a.1) na data do início da prestação dos serviços objeto deste contrato, os 
profissionais deverão apresentar-se devidamente uniformizados e identificados 
com crachá.  
c) equipamentos de proteção individual – EPI’s, bem como fiscalizar seu uso.  
4.2. São encargos da CONTRATADA:  
a) promover a substituição de empregado, quando solicitado pelo fiscal do 
contrato;  
b) responsabilizar-se pelo pagamento de tudo o que legalmente lhe compete, 
tais como salário, incluído o 13º salário, as férias, as licenças, os seguros de 
acidente de trabalho, vale refeição, a assistência e previdência social e todos 
os demais ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia, compreendidas, 
também, as obrigações fiscais e a responsabilidade civil para com terceiros;  
c) indenizar imediatamente danos ou prejuízos eventualmente causados por 
seus empregados às instalações, mobiliários, máquinas e todos os demais 



pertences à Administração Municipal, ainda que involuntários, incluídas as 
hipóteses de perda ou extravio;  
d) executar os serviços contratados, em qualquer das dependências dos 
prédios da Administração Municipal;  
e) prestar os serviços objeto deste Contrato durante o horário normal de 
funcionamento da Administração Municipal e em horários extraordinários, 
quando solicitado, conforme o disposto no subitem 3.2 do presente;  
f) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação;  
g) prestar informações ou esclarecimentos, bem como apresentar documentos 
contábeis ou financeiros, sempre que solicitado pela Administração Municipal;  
h) entregar à Secretaria Municipal de Administração, relação dos empregados 
que executarão os serviços, objeto deste Contrato, contendo nome completo, 
endereço residencial e número da Carteira de Identidade, os quais deverão 
apresentar-se uniformizados e portando crachá da CONTRATADA;  
i) comunicar, imediatamente, a Secretaria Municipal de Administração os casos 
de dispensa dos profissionais constantes na relação mencionada na alínea 
anterior;  
j) controlar a efetividade do pessoal, em termos de entradas e saídas e, 
principalmente, o horário de descanso, podendo a Administração disponibilizar 
relógio-ponto, mecânico ou eletrônico, ou outro sistema que possibilite o 
registro;  
k) fiscalizar o cumprimento das tarefas;  
l) submeter à aprovação prévia da Administração os funcionários indicados 
para a prestação dos serviços nas suas dependências;  
m) criteriosamente recrutar, selecionar e administrar os profissionais com vistas 
ao cumprimento do objeto contratado;  
n) fornecer equipamentos de proteção individual e zelar pelo seu uso nos 
termos da legislação vigente.  
 
CLÁUSULA V: Das Obrigações do Município  
5.1. O MUNICÍPIO obriga-se a:  
a) oferecer as condições necessárias para a perfeita execução dos trabalhos;  
b) permitir o livre acesso de material e ferramentas, bem como do pessoal 
credenciado pela CONTRATADA em suas dependências;  
c) colocar à disposição da CONTRATADA o espaço adequado para a 
instalação do serviço, com local para vestiário;  
d) efetuar os pagamentos devidos em função do presente contrato.  
e) fornecer todo o material a ser utilizado nos serviços de limpeza e 
conservação, bem como os alimentos necessários para a elaboração da 
merenda escolar. 



 
CLÁUSULA VI: Do Preço  
6.1. O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, como remuneração pelos 
serviços aqui avençados, a importância mensal a seguir discriminada: R$ 
......................  
6.2. Quando solicitado pela Administração a permanência de funcionário da 
CONTRATADA no horário considerado como noturno pelo parágrafo segundo 
do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (entre as vinte e duas horas 
de um dia e às cinco horas do dia seguinte), será pago pelo Município o valor 
da hora técnica noturna, conforme o disposto na legislação trabalhista.  
 
CLÁUSULA VII: Do Pagamento, da Dotação e do Reajuste  
7.1. Mensalmente, a CONTRATADA deverá extrair Nota Fiscal Eletrônica dos 
serviços executados, devendo a entrega das mesmas na Secretaria de 
Fazenda, Indústria e Comércio do Município, entre os dias 01 (primeiro) e 05 
(cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.  
7.2. Juntamente com a fatura mensal, a CONTRATADA deverá encaminhar 
cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – 
GFIP e da Folha de Pagamento.  
7.3. O pagamento será feito contra Nota de Empenho, até o 10º (décimo) dia 
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal Eletrônica de que trata o subitem 7.1, devendo correr a despesa 
à conta das dotações consignadas:  
 
03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
04.122.0004.2.009 – Manut. da Secretaria da Administração e Planejamento 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
05.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.361.0047.2.019 – Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00.00.00 0031 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
05.02 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.365.0041.2.018 – Manutenção do Ensino Básico 
3.3.90.39.00.00.00.00 0031 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
06.01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
04.122.0002.2.027 – Manutenção da Secretaria de Obras 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – P. J. 
 
07.01 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 
10.302.0028.2.038 – Assistência Médica a População 



3.3.90.39.00.00.00.00 0040 – Outros Serviços de Terceiros – P. J.  
 
7.3.1. O Município efetuará a retenção, sobre o valor dos serviços, do INSS e 
do ISS, conforme legislação vigente.  
7.4. A critério do Município poderá ser utilizado o valor contratualmente devido 
para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ele, 
relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência de irregular 
execução contratual.  
7.5. O preço da presente avença será reajustado quando houver aumento do 
salário mínimo.  
 
CLÁUSULA VIII: Da Fiscalização  
8.1 O MUNICÍPIO designa a servidora Suelen Cristina da Rosa, conforme 
portaria Nº 9003/2017, para exercer ampla e rotineira fiscalização dos serviços 
da CONTRATADA.  
8.2 A fiscalização, considerando que é com o exclusivo objetivo de averiguar o 
adequado cumprimento das condições contratuais e neste Edital postas, não 
eximirá a CONTRATADA de qualquer responsabilidade, seja relativamente ao 
prédio do MUNICÍPIO cujo uso lhe é permitido, seja relativamente a danos 
sofridos por empregados e/ou prepostos seus integrantes da Administração 
Municipal e/ou terceiros.  
8.3 A CONTRATADA deverá planejar a prestação dos serviços juntamente com 
a Secretaria Municipal de Administração, devendo acatar todas e quaisquer 
determinações da mesma.  
8.4 Deverá igualmente a CONTRATADA fornecer ao serviço de Fiscalização do 
MUNICÍPIO, mensalmente, relação completa dos empregados utilizados no 
serviço, com detalhamento acerca do respectivo nome e jornada habitual, de 
sorte que possa o MUNICÍPIO, em entendendo inadequado o serviço de 
qualquer deles, solicitar a respectiva substituição, além do que terá que ser 
acatado de imediato pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA IX: Das Sanções Administrativas  
9.1. Na vigência do Contrato a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 
penalidades:  
9.1.1. advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades 
para as quais tenha concorrido.  
9.1.2. aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da última Nota Fiscal emitida, nos casos de:  
a) atraso injustificado na entrega do objeto;  
b) quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações 
da proposta apresentada e do Contrato ou negligência na execução do objeto 
contratado;  



c) quando se negar a corrigir deficiências ou se negar a refazer os serviços 
solicitados pelo Município;  
d) pela inexecução total ou parcial do que foi proposto e contratado;  
e) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 
pertinente;  
f) negativa de recebimento de comunicações ou intimações referentes ao 
contrato;  
9.1.3. Declaração de impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, bem como, descredenciamento nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos casos da licitante 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal.  
9.2. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada por 
escrito da referida sanção administrativa, tendo o prazo de 10 (dez) dias, 
contados do recebimento da notificação, para recolher a importância junto ao 
Município de Boqueirão do Leão - RS, sendo necessário a apresentação do 
comprovante do recolhimento para a liberação da Nota Fiscal.  
9.3. As penalidades previstas não serão aplicadas no caso de falta de 
providências, por parte do Município, na observância de suas obrigações, que 
diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, ou ainda, no caso de força maior devidamente comprovada.  
9.4. No caso de descumprimento contratual a CONTRATADA poderá ser 
imediatamente incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Municipal.  
9.5. Na aplicação destas sanções administrativas serão admitidos os recursos 
previstos em lei, garantida a ampla defesa.  
9.6. A CONTRATADA ficará, ainda, sujeita ao desconto das faltas ocorridas. 
9.7. Ao apresentar a Nota Fiscal dos serviços executados, a CONTRATADA 
deverá deduzir o valor do desconto de que trata o subitem 10.7, referente ao 
mês anterior ao da Nota Fiscal.  
9.8. O demonstrativo com o número de faltas ocorridas no mês anterior será, 
obrigatoriamente, anexado à Nota Fiscal apresentada para que possa ser 
verificada a sua exatidão.  
 
 
CLÁUSULA X: Da Rescisão  
10.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio:  
10.1.1. por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, 

 
 
 
 

 



nesta hipótese, o valor dos serviços que executar até a data da ordem de 
paralisação dos mesmos, excluído o montante das multas a pagar;  
10.1.2. pelo Município, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes e, 
também, sem que seja obrigado a responder por ônus ou prejuízos 
resultantes, salvo o regularmente devido à CONTRATADA, excluído o 
montante das multas a pagar;  
10.1.3. pelo Município, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito à indenização de 
qualquer espécie, quando esta:  
a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;  
b) não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;  
c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
10.1.4. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  
 
CLÁUSULA XI: Das Disposições Gerais  
11.1. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA se obriga a manter 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
11.2. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas em especial, nos 
artigos 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93.  
11.3. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão 
consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta 
protocolada, telegrama, fax ou e-mail, na sede das partes contratantes.  
11.4. Respeitadas as disposições deste Contrato, passam a fazer parte 
integrante deste Instrumento, e terão plena validade entre as partes 
contratantes, o Pregão Presencial Nº 024/2018, seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA XII: Do Foro  
É competente o Foro da Comarca de Venâncio Aires - RS para dirimir 
quaisquer litígios oriundos deste Contrato, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado 
pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.  

Boqueirão do Leão, ...............de ............. de 2018 
 

                      
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

TETESTEMUNHAS:____________________        ___________________ 



 
 

ANEXO II 
PLANILHA DE CUSTOS 

 

TABELA "A" - Mão de Obra 

1 Salário 42 horas semanais R$ 954,00 

2 Insalubridade 20% R$ 190,80 

Total de mão de obra: R$ 1.144,80 

    TABELA "B" - Encargos Sociais 

Incidentes sobre total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Encargo: % Valor: 

1 INSS 20 R$ 228,96 

2 Sistema S Social 1,5 R$ 17,17 

3 Sistema S Aprendizagem 1 R$ 11,45 

4 INCRA 0,2 R$ 2,29 

5 Salário Educação 2,5 R$ 28,62 

6 FGTS 8 R$ 91,58 

7 Acidente de Trabalho 3 R$ 34,34 

8 SEBRAE 0,6 R$ 6,87 

Total Encargos Sociais: 36,8 R$ 246,13 

    TABELA "C" - Provisões Mínimas 

Incidentes sobre total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Item: % Valor: 

1 Férias 11,1 R$ 127,07 

2 13º Salário 8,33 R$ 95,36 

3 Incidência de Encargos (Tab b) 36,8 R$ 421,29 

Total de Provisões Mínimas: 56,23 R$ 222,43 

    TABELA "D" - Benefícios Obrigatórios 

* ¹  Valor pago pela Prefeitura Municipal 

* ²Cálculo: (44 passagens x R$ 3,50 valor da passagem) - (6% salário base) 

  Item: Dias trabalhados: Valor: 

1 Auxílio alimentação¹ 22 R$ 150,00 

2 Vale transporte² 22 R$ 96,76 



Total de Benefício Obrigatórios: R$ 246,76 

    TABELA "E" - Totais 

Total das tabelas A a D: R$ 1.860,13 

  Item: % Valor: 

1 Com tributos incidentes 6,65 R$ 1.983,83 

    TABELA "F" - Outras Provisões  

Base total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Item: % Valor: 

1 Auxílio doença 1,2 R$ 13,74 

2 Licença paternidade/maternidade 0,8 R$ 9,16 

3 Aviso Prévio 1,2 R$ 13,74 

4 Outros especificar 0 R$ 0,00 

Total de Outras Provisões: 3,2 R$ 36,63 

    TABELA "G" - Indenizações 

Base total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Item: % Valor: 

1 Aviso prévio indenizado 2,2 R$ 25,19 

2 Indenização adicional 0,6 R$ 6,87 

3 Indenização - rescisão s/ justa causa 2,2 R$ 25,19 

Total de Indenizações: 5 R$ 57,24 

    TABELA "H" - Insumos 

Base total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Item: % Valor: 

1 Uniforme 2,66 R$ 30,45 

2 EPI'S 1,05 R$ 12,02 

3 Equipamentos 1,04 R$ 11,91 

4 Saúde ocupacional 1,05 R$ 12,02 

5 Plano de benefício familiar 0,72 R$ 8,24 

Total de Insumos: 6,52 R$ 74,64 

    TABELA "I" - Demais componentes 

Base total da tabela "A": R$ 1.144,80 

  Item: % Valor: 

1 Lucro 18 R$ 206,06 

2 Despesas Adm. Operacionais 15,4 R$ 176,30 



3 Supervisão e outros 8,18 R$ 93,64 

Total: 41,58 R$ 476,01 

    TABELA "J" - Totais 

Total das tabelas F a I: R$ 644,52 

  Item: % Valor: 

1 Com tributos incidentes 6,65 R$ 687,38 

    Somatório das tabelas E e J: R$ 2.671,21 

Valor por hora trabalhada: R$ 15,90 

      Tipo de tributo: % 

 1 ISSQN 3 

 2 COFINS 3 

 3 PIS 0,65 

 4 Outros 0 

 Total(%): 6,65 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA 

 
DADOS DA PROPONENTE  
Empresa:  
CNPJ:  
Endereço:  
Telefone:  
E-mail:  
Pessoa de Contato:  
Validade: 60 (sessenta) dias  
Data apresentação:  
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  
Contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação ao 
Município de Boqueirão do Leão/RS, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, 
de segunda-feira a sexta-feira, com intervalo de 1h (uma hora) para almoço, 
escalonados de acordo com a necessidade da Administração, consistindo numa 
equipe de no mínimo 04 (quatro) serventes, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
podendo o referido prazo ser prorrogado, conforme os termos deste edital e seus 
anexos.     
 
 

Cargo/Função Carga horária 

semanal 

Quantidade 

(até 04 Funcionários) 

Valor unitário 

Mensal (R$) 

Auxiliar de Limpeza    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cargo/Função Carga horária 

semanal 

Quantidade 

(até 10 Funcionários) 

Valor unitário 

Mensal (R$) 

Merendeira    

 
 
 

___________________________________  
Assinatura do Representante Legal 


