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PROJETO BÁSICO 

1 - OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de zeladoria nas Escolas de Ensino Fundamental do 

Município Alexandre Bacchi, Imaculada Conceição, Dr. Jairo Brum e Zaida Zanon, e 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil Mônica e Rosa dos Ventos, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:  

 

Escola 
Endereço 

Postos Horário 
Tempo de 

Disponibilização 

EMEF 

ALEXANDRE 

BACCHI 

Rua Pe. Aldo 

Bortoncello, 

112 

Bairro São 

Cristovão 

1 

posto 

Parte interna 

De segunda a 

sexta-feira nos 

seguintes horários: 

Integral: Das 

6h30min às 18h 

30min 

12 horas 

1 

posto 

Parte interna 

De segunda a 

sexta-feira nos 

seguintes horários: 

Integral: Das 07h 

às 17:30min 

10 horas e 30 

minutos 

1 

posto 

Parte externa e 

Ginásio 

De segunda a 

sexta-feira nos 

seguintes horários: 

Das 17h às 22h 

5 horas 

EMEF DR. 

JAIRO BRUM 

Rua Gino 

Morassutti, nº 

2316, Bairro 

Santo André 

1 

posto 

De segunda a 

sexta-feira, nos 

seguintes horários: 

Manhã: das 7 h às 

11h45min; 

Tarde: das 

12h30min às 

17h45min. 

Noite: das 

18h30min às 

22h30min 

14 horas 

EMEF 

IMACULADA 

CONCEIÇÃO 

Rua Dr João 

Pedro Ortiz, 

895 – Bairro 

1 

posto 

De segunda a 

sexta-feira, nos 

seguintes horários: 

10 horas 
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Conceição Manhã: das 7h às 

11h45min; 

Tarde: das 

12h30min às 

17h45min; 

EMEF ZAIDA 

ZANON 

Rua Irmão 

Eduardo, 288 – 

Bairro São José 
1 

posto 

De segunda a 

sexta-feira, nos 

seguintes horários: 

Das 6h30min às 

18h00min 

11 horas e 30 

minutos 

EMEI Mônica 

Rua Gioelle 

Ghiggi, 1490 - 

Bairro São 

Cristóvão 

1 

posto 

De segunda a 

sexta-feira, nos 

seguintes horários: 

Integral: Das 

6h20min às 

18:20min 

12 horas  

EMEI Rosa dos 

Ventos 

Padre Aldo 

Bortoncello, nº 

75 Bairro São 

Cristóvão 

1 

posto 

De segunda a 

sexta-feira, nos 

seguintes horários: 

Integral: Das 

6h20min às 

18:20min 

12 horas  

 

É facultada à Administração a reformulação dos dias de trabalho, dos horários de 

entrada e saída, a qualquer tempo, de acordo com as suas necessidades, obedecendo à 

jornada legal de trabalho para cada profissional. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

Na Administração Pública, como nas empresas privadas, as repartições 

necessitam de um rígido controle do patrimônio, que é diariamente movimentado, para 

que os administradores públicos possam analisar se os objetivos da Instituição estão 

sendo atingidos conforme o planejado. Tal controle permite também que a sociedade 

possa avaliar o desempenho da Administração e verificar se os recursos públicos estão 

sendo corretamente utilizados.  

Diante disso, o Setor Público começa a apresentar interesses em se adequar as 

estas mudanças no aspecto de gerenciamento, percebendo a necessidade de se 

modernizar para alcançar uma eficiência, efetividade e eficácia das ações públicas.  

Assim, posto que todas as atividades a serem desenvolvidas se darão por 

profissionais cujas categoriais são reconhecidas legalmente e estão relacionadas na 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, e este tipo de serviço está disponível, a 

qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, 

cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de aquisição 

com base no menor preço, de que tratam a Lei nº 10.520/02. 
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Por isso, a contratação de empresa para prestação de zeladoria de áreas internas e 

externas nas escolas fundamentais da rede municipal e na Escola Municipal de 

Educação Infantil Mônica apresenta-se como uma forma viável para que a instituição 

tenha uma atenção concentrada em sua atividade-fim, atingindo assim melhores 

resultados em sua área.  

Busca-se por objetivo a otimização do resultado dos serviços e o melhor 

aproveitamento dos recursos públicos, através da contratação de serviços, como 

alternativa para as atividades nas escolas fundamentais da rede municipal de ensino, e 

na Escola Municipal de Educação Infantil Mônica administradas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

3 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

A contratação dos serviços obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 6.019/74 e 

13.429/2017, através dos procedimentos previstos na Lei Federal n° 10.520/02, 

aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. A contratação observará ainda, no 

que couber, o Decreto Federal nº 9507/2018 e Instrução Normativa do Ministério de 

Orçamento Planejamento e Gestão nº 05/2017.  

Ademais a contratação deverá obedecer ao Sistema de Gestão de Qualidade de 

Ensino, regulado pelo Decreto Municipal nº 4138/2009 e alterações, bem como às 

normas do Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino. 

 

4 - DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados pela contratada são:  

A prestação dos serviços de zeladoria, no posto fixado pela contratante, 

compreende a disponibilização de profissionais capacitados para: 

 

4.1. Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio:  

- Acompanhar funcionários quando necessário no exercício de suas funções. 

Procurar manter a ordem nas áreas comuns do prédio, não permitindo a entrada de 

pessoas que possam vir a comprometer a segurança. Em caso de qualquer emergência 

avisar o administrador e, na ausência deste, um dos membros da administração, para 

as providências necessárias; 

- Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente 

fechadas;  

 

4.2. Atender e controlar a movimentação de pessoal e veículos:  

- Controle de fluxo de pessoas que entram e saem dos prédios; 

- Executar serviços de recepção e triagem, baseando-se em regras de conduta 

predeterminadas, para assegurar a ordem e a segurança; 

- Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, procurando identificá-las para vedar 

a entrada de pessoas suspeitas; 
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- Atender sempre todos, indistintamente, com urbanidade e respeito, dando-

lhes as informações solicitadas e auxiliando-os sempre que possível; 

- Não permitir a entrada de pessoas estranhas no prédio, devendo acompanhá-

las ao destino em caso de dúvidas e outras atividades de zeladoria;  

 

4.3. Realizar outras atividades afins conforme CBO 5141: 

- Realizar pequenos reparos;  

- Auxiliar no deslocamento de objetos, móveis e equipamentos na área da 

escola; 

- Receber objetos, mercadorias, materiais e equipamentos na ausência de 

pessoas responsáveis no prédio. 

 

5 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A prestação dos serviços de zeladoria, no posto fixado pela contratante, 

compreende a disponibilização de profissionais capacitados durante as horas 

contratadas para: 

5.1. Cumprir integralmente os serviços descritos neste projeto;  

5.1.1. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Secretaria Municipal 

de Educação; 

5.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

exigindo assiduidade e pontualidade de seus empregados;  

5.3. A empresa contratada, deverá disponibilizar uniforme, EPI’s e cartão com dados 

pessoais para identificação (crachá);  

5.4. Não manter conversação íntima em horário de serviço, evitando comentários que 

não forem relacionados com seus afazeres; 

5.4.1. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 

(vinte quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta 

inconveniente ou com comportamento inadequado dentro do ambiente escolar pela 

direção da escola; 

5.5. Substituir, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 

empregado posto a serviço da Contratante no prazo de no máximo uma hora a contar 

do início do horário previsto para cada posto, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato, caso contrário será descontado 

proporcionalmente o valor referente a nota fiscal da escola em que a eventual 

ausência ocorreu; 

5.5.1. É dever da contratada registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo ao 

contratante o acesso ao controle de frequência; 

5.6. Não abandonar o prédio sob nenhum pretexto, para atender assuntos que não se 

relacionem com o mesmo;  

5.7. Executar com zelo e com capricho estes e outros serviços similares que lhe 

competirem; 
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5.8. Em caso de qualquer emergência avisar o administrador e, na ausência deste, um 

dos membros da administração, para as providências necessárias;  

5.9. A necessidade de profissionais para escolas e intervalos, a fim de cumprir a carga 

horária máxima permitida por legislação trabalhista e os dissídios são de 

responsabilidade da empresa; 

5.10. Caso a empresa tenha interesse em rescindir o contrato (incluindo durante as 

eventuais prorrogações do mesmo), deverá avisar por escrito a Secretaria Municipal 

de Educação com antecedência mínima de 40 dias.  

5.11. Após a empresa receber a ordem de início de serviços deverá entregar uma 

relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto 

de trabalho em cada escola números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela 

execução dos serviços, quando for o caso, além dos documentos descritos no item 

11.3.  

5.12. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo 

empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo na escola em que 

ele está locado e na Secretaria Municipal de Educação. 

5.13. Entregar mensalmente, após a execução do serviço:  

 01 Nota Fiscal referente à prestação de serviço nas Escolas de Ensino 

Fundamental do Município; 

 01 Nota Fiscal referente à prestação de serviço nas Escolas de Educação 

Infantil do Município; 

 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em Lei; 

 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Municipal de seu domicílio 

sede; 

 Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;  

 Cópia das guias de INSS do mês anterior e FGTS quitadas;  

 Cópia da folha de pagamento da empresa com a respectiva composição 

salarial da categoria profissional, enviando as cópias dos recibos de 

pagamentos de salário devidamente assinados, ou equivalentes, bem como 

encargos sociais incidentes. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

A Administração obriga-se a:  

6.1. Expedir a ordem de início de serviço; 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante ou preposto da contratada; 

6.3.  Exercer a fiscalização dos serviços  através  do Gestor do Contrato, juntamente 

com o Diretor (a) de cada escola, sendo que possíveis reclamações devem ser dirigidas 

ao supervisor da contratada e não aos seus funcionários; 
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6.3.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, através do Gestor do 

Contrato, juntamente com o Diretor (a) de cada escola, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados  

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

6.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 

 

7 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude 

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

podendo para isto: 

7.1. A fiscalização da qualidade dos serviços prestados fica sob a responsabilidade da 

direção de cada escola, e quaisquer notificações serão realizadas por escrito à empresa 

responsável; 

7.2. Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

a. descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, 

inexecução parcial, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto 

contratado: 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado; 

b. inexecução total do acordo: 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado 

referente a escola em que o fato ocorreu. 

7.2.1. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 

7.2.2. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% 

(trinta por cento), sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança 

de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da 

rescisão contratual. 

 

8 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1. O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação da Nota Fiscal e 

documentação necessária para liquidação da despesa após o atesto de recebimento e 

entrega dos documentos necessários no setor competente.  

8.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, MENSALMENTE, no 

mês subsequente ao da prestação do serviço com a emissão da respectiva Nota Fiscal 

juntamente com a documentação que segue: 

 01 Nota Fiscal referente à prestação de serviço nas Escolas de Ensino 

Fundamental do Município; 
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 01 Nota Fiscal referente à prestação de serviço nas Escolas de Educação 

Infantil do Município; 

 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em Lei; 

 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Municipal de seu domicílio 

sede; 

 Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;  

 Cópia das guias de INSS do mês anterior e FGTS quitadas;  

 Cópia da folha de pagamento da empresa com a respectiva composição 

salarial da categoria profissional, enviando as cópias dos recibos de 

pagamentos de salário devidamente assinados, ou equivalentes, bem como 

encargos sociais incidentes. 

 

8.3. Os valores serão reajustados, após um ano de vigência, tomando-se por base a 

variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) ou outro índice que vier a substituí-lo. Na hipótese de alteração 

da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em períodos inferiores a 01 

(um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

9 - PRAZO E FORMA DE CONTRATO 

9.1. O Contrato dos serviços de que trata o presente projeto será celebrado pelo prazo de 

12 (doze) meses, observando-se o disposto em Lei, sendo indicado o crédito para 

atender a expensas do exercício em curso, bem como, àquele a serem executados em 

exercício futuro. Caso não seja necessário num primeiro momento à prestação de 

serviços durante os 12 (doze) meses, fica o Município dispensado de efetuar o 

pagamento destas. 

9.1.1.Conforme o disposto acima, e mediante comunicação prévia, poderá haver 

redução de até 100% da quantidade total de postos estabelecida no objeto, período em 

que o valor da fatura será reduzido de modo a retratar somente os postos devidamente 

implementados. 

9.2. O contrato será fiscalizado pelo diretor de cada escola juntamente com o gestor de 

contrato da Secretaria Municipal de Educação.  

9.3. O contrato poderá ser prorrogado, por iguais períodos e sucessivamente, por meio 

de termo aditivo, o qual será submetido à aprovação jurídica, limitada a 60 (sessenta) 

meses, desde que haja autorização e justificativa, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para Administração formal, da autoridade competente e 

preenchidos, cumulativamente, a cada prorrogação, os seguintes requisitos: 

- Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

- A Administração mantenha interesse na realização dos serviços; 

- O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração. 
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9.4. O prazo a que se refere o subitem 9.3 anterior poderá, excepcionalmente, desde que 

devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 

12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores; 

9.5. A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que 

objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, 

conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93; 

9.6. A Administração não prorrogará o contrato quando os preços praticados pela 

empresa contratada estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a 

negociação para redução dos preços, ou ainda, se a empresa contratada tiver sido 

declarada inidônea ou suspensa de contratar com a Administração Pública. 

9.7. Caso a empresa tenha interesse em rescindir o contrato (incluindo durante as 

eventuais prorrogações do mesmo), deverá avisar por escrito a Secretaria Municipal de 

Educação com antecedência mínima de 40 dias.  

 

10 - TABELA DE ÁREAS E ENDEREÇOS 

 Os serviços serão prestados nas dependências escolares, sob a administração da 

Secretaria Municipal de Educação e pelo diretor de cada escola, conforme identificações 

dos postos. 

 

11 - DA EQUIPE 

11.1. Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho devidamente 

identificados com crachás da empresa adjudicatária. Na execução dos serviços deverão 

ser utilizados profissionais rigorosamente selecionados e com treinamento especifico 

para o desempenho de suas atividades.  

11.2. A contratada deverá fornecer às suas expensas, obrigatoriamente todos os 

equipamentos de segurança do trabalho, uniformes e crachás de identificação. 

11.3. A equipe de trabalho deverá conter profissionais que atendam as seguintes 

qualificações, preservadas as demais exigências legais que o cargo exigir: 

- Ter experiência prévia; 

- Não ter antecedentes criminais registrados; 

- Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

 

12 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 Exigir-se-á, para a habilitação da empresa vencedora, no mínimo, os seguintes 

documentos: 

 

12.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 
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b) Indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova, 

indicando a diretoria em exercício; 

c) Registro Comercial no caso de empresa individual;  

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

12.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 

Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da sede do Licitante; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em Lei. 

 

12.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (expedida pela Justiça do Trabalho); 

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS). 

 

12.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da empresa, expedida pelo(s) 

distribuidor(es) da Justiça da sede da licitante, com prazo não superior a 30 (trinta) dias 

da data designada para apresentação da documentação. 

 

12.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Portaria e Alvará de Funcionamento GSVG, expedido pela Polícia Militar do 

Estado da licitante, em vigência; 

b) Certidão de Regularidade Sindical, emitida pelo Sindicato da base territorial que 

representa os trabalhadores da categoria econômica licitada. 

 

 

12.6 – DECLARAÇÕES: 

a) Declaração de Idoneidade, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei 8.666/93; 

b) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, assinada por representante (s) legal (is) da empresa. 

 

 

 

Veridiana Maria Tonini 

Secretária Municipal de Educação 


