
 

1 

 

EDITAL N.º 23/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Município de Agudo, por intermédio da Secretaria de Administração e Gestão, mediante Pregoeira, 

designada por Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO 

ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

de conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 

40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir 

estabelecidas. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 06 de abril 

de 2022, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1., até às 08h59min do mesmo dia. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme Art. 36 do Decreto Municipal nº 40, de 06 

de abril de 2020. 

1.5. Na proposta, o número do item proposto deverá corresponder exatamente ao item do presente 

processo licitatório, caso contrário o mesmo será anulado. 

1.6. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de cotar qualquer um dos itens constantes no 

lote, sendo que a disputa será por item, com julgamento pelo menor preço por lote. 

1.7. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, e 

no Art. 14 do Decreto Municipal nº 40, de 06 de abril de 2020, e será tornado público apenas e imediatamente 

após o encerramento do envio de lances. 

 

2. OBJETO 

 Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mão-de-obra de zeladoria interna e externa 

e higienização, para atuarem em prédios públicos e Escolas Municipais de Agudo/RS, a pedido da Secretaria 

de Educação e Desporto, Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, conforme Termo de Referência, anexo I, deste edital. 

 

2.1. Fica vedado à empresa vencedora do presente processo licitatório sub-contratar a execução total 

ou parcial dos serviços para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 78, VI, L. 

F.  8.666/93).  

2.2. A execução do objeto ora licitado deverá ser entregue livre de despesas cabendo à licitante arcar 

com todos os custos inerentes aos mesmos. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 

chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu 

funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes 

e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticada diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

 

4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 

sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital, e 

poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

4.1.1. A proposta deverá ser apresentada contendo o preço unitário mensal e total mensal para cada 

item do lote, em moeda corrente nacional, observando o piso salarial da categoria, obrigações patronais como:  

Décimo Terceiro, 1/3 de férias, FGTS, INSS, Vale Transporte (se tiver), Vale Refeição (se tiver), BDI 

(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, uniformes.  

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual 

contratação. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, bem como anexar estas declarações 

no sistema, conforme o caso, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade 

cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 

42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 10 e 12, 

deste edital. 

4.3. As empresas licitantes deverão anexar sua proposta ajustada aos lances, no prazo de até 02 (duas) 

horas após a divulgação dos vencedores, podendo este prazo, ser prorrogado a critério da Pregoeira. 

4.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do 

pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa do 

serviço ofertado, valor unitário mensal e total mensal para cada item do lote, em moeda corrente nacional, 

observando o piso salarial da categoria, obrigações patronais como:  Décimo Terceiro, 1/3 de férias, FGTS, 

INSS, Vale Transporte (se tiver), Vale Refeição (se tiver), BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro 

do empreendimento, uniformes, e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações 

assumidas. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 

razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, 

assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a 

etapa de lances. 

5.4. Encerrada a fase de lances, a empresa detentora do menor preço, deverá apresentar nova 

proposta ajustada ao lance, constando a planilha de custos de cada item do lote, conforme o prazo 

estipulado na sessão.  
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             5.5. No preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 

sobre a operação ou, ainda, despesas de manutenção, seguros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

5.6. Em se tratando de Cooperativas, será acrescido para fins de julgamento da proposta a  

contribuição de 15% ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor total orçado, atendendo ao 

disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 8.212/91;  

5.7. Caso a empresa proponente não identifique na proposta financeira o prazo constante no item 5.1, 

será considerado como aceito o especificado no mesmo. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a empresa licitante deverá enviar/anexar os seguintes 

documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

6.1.2. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

6.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

                                                 

6.1.3. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos 

federais e a Dívida Ativa da União (DAU), administrados por estes órgãos; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

6.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, 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. 

 

 6.1.5.     QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Certidão de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em 

prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a data fixada do documento. 

 

6.1.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter prestado de modo satisfatório, a prestação de serviços do(s) lote(s) em que deseja concorrer, 

comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação. 
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7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a utilização 

de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 

acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico 

durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância 

de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital. 

7.3. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

8.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório. 

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da 

etapa competitiva, e as seguintes regras: 

8.6.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 

registro. 

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras constantes no item 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, 

improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances 

e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 

automaticamente encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.4, os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um 

lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
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9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4 e 9.5, o sistema ordenará os lances em ordem 

crescente de vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4 e 9.5, haverá o reinício 

da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam 

ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, 

observado, após esta etapa, o disposto no item 9.6. 

9.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências 

para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa fechada, nos termos do disposto no item 9.7. 

9.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de 

lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

9.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 

e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 

contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 4.2.2 deste Edital; 

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à 

proposta de menor valor. 

10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em 

que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de 

menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.3. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 

tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os critérios do 

art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, 

se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, enviados nos termos do item 4.1, serão 

examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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órgãos e entidades emissores. 

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que possua alguma restrição na comprovação 

de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes 

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob 

pena de decadência do direito de recurso. 

13.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 

13.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, 

sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

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

aproveitamento. 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

15. DA GARANTIA DO CONTRATO  
 15.1. NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, A 

CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO ART. 

56, § 1º E § 3º DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O 

VALOR TOTAL DO CONTRATO.  

 15.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir 

com o término do contrato, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, 

independentemente de prévia notificação;  

 15.2.1. A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade 

expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em 

caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.  

 15.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e 

pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente.  

 15.4. Assinado o contrato, atendido as obrigações da Administração, a Contratada terá o prazo de até 

05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, para o efetivo início dos trabalhos.  

 

16. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

16.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, anexo I e em consonância com a 

proposta de preços; 

16.2. Manter, durante toda a execução do prazo de entrega, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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16.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

16.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do objeto; 

16.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva do objeto ofertado. 

 

17. DOS PRAZOS:  

 17.1. O CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo período de 12 

(doze) meses, podendo ser renovado na forma do art. 57, da Lei Federal 8.666/93.  

 17.2. Assinado o contrato, atendido as obrigações da Administração, a Contratada terá o prazo de até 

05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, para o efetivo início dos trabalhos.  

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

2065 20 

2066 31 

2069 31 

2070 20 

2071 31 

2089 001 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito 

2172 001 

Secretaria de Saúde 2042 40 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 2101 001 

  

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 19.1. O pagamento dos serviços será efetuado, mensalmente, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

 19.1.1. Mensalmente:  

a) Nota Fiscal com identificação do número do Contrato; 

b) Relatório da prestação dos serviços, discriminando as tarefas executadas, que deverá estar visado pelo 

empregado do CONTRATANTE encarregado pela fiscalização do cumprimento das obrigações, que emitirá 

seu “de acordo”, aporá carimbo e assinatura;  

c) Recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinários, noturno, horas extras, de 

insalubridade, periculosidade, conforme o caso;  

d) Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto);  

e) Guias de INSS e FGTS quitadas com o relatório da GFIP relativo aos funcionários que prestaram os 

serviços; 

f) Guias de recolhimento do ISSQN relativa à parcela a receber; 

g) Recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição;  

h) Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;  

i) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do 

prazo de validade;  

 

 19.1.2. Anualmente e/ou quando ocorrer o evento:  
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a) Avisos e recibos de férias;  

b) Recibos do décimo terceiro salário;  

c) Relação anual de informações - RAIS -;  

d) Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas;  

e) Ficha de registro de empregado;  

f) Contrato de trabalho;  

g) Aviso prévio, pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho;  

h) Autorização para descontos salariais;  

i) Outros documentos peculiares ao contrato de trabalho. 

 

 19.2. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, local de trabalho, número da carteira de trabalho, RG, 

CPF, Cópia da carteira trabalho, onde consta o contrato trabalho; 

b) Exames médicos admissionais dos empregados;  

c) Entregar até o dia trinta do mês, os documentos solicitados junto à nota conforme este TR;  

d) Cópia da folha de pagamento analítica ao mês da prestação de serviço Cópia do contra cheque dos 

empregados relativos ao mês da prestação do serviço; 

e) Comprovante dos benefícios, vale alimentação, vale transporte, entre outros;  

f) Comprovante de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;  

g) Entrega da cópia da documentação, quando em extinção ou rescisão do contrato, após o último mês da 

prestação de serviço, termo de rescisão de trabalho dos empregados, guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária, extratos de depósitos efetuados, exames médicos admissionais dos empregados dispensados. 

 

 19.3. Os pagamentos serão realizados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, sem qualquer forma de reajuste, pagos via sistema bancário.   

 19.4. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

 19.5. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 19.6. Ao preço não será admitido qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e 

custos, tais como despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas e outras pertinentes ao 

objeto licitado, independente da ocorrência ou não de fato superveniente, salvo necessidade reequilíbrio 

financeiro do contrato. 

 19.7. Caso haja alguma irregularidade na realização dos serviços, o pagamento poderá ser bloqueado 

até que o serviço seja realizado pela Contratada, de forma satisfatória. 

 19.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de 

Agudo. 

 19.9. Considerando tratar-se de serviço de natureza contínua, na forma do artigo 57, inciso II da Lei 

Federal nº. 8.666/93, o faturamento será feito em conformidade com a apresentação das folhas pontos do 

número exato de profissionais contratados e serviços prestados no mês. 

 19.10. Não poderão constar rasuras ou serem assinadas por outras pessoas, sendo entregues juntos com 

nota e com os comprovantes de regularidade fiscal e demais documentos exigidos neste Termo. 

 19.11. Deverá constar nas folhas pontos, as faltas e/ou licenças saúde, assinadas e carimbadas pelo 

Supervisor da empresa responsável pelos serviços na Prefeitura Municipal de Agudo, após conferidas 

rubricada pelo fiscal do contrato. 

 

 



 

9 

 

20. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

20.1. O recebimento e fiscalização dos serviços será pelo Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços 

e Trânsito, Sr. Maurício Angelo Kohls, pela Secretária de Educação e Desporto, Sra. Emanueli Unfer, pela 

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Sra. Maria Rosângela Ribeiro Roubuste, e pela Secretária 

de Saúde Graciela de Lima Barchet, estes que também serão os fiscais do(s) Contrato(s), assim como na forma 

prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 20.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no Contrato, a 

empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas no edital.  

 20.3. Metodologia de Avaliação da Qualidade e Aceite dos Serviços Prestados: 

 20.3.1 A comprovação da qualidade dos serviços prestados será realizada por fiscal indicado pelo 

Contratante, ao qual caberá avaliar a aceitação dos serviços. 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

d) quando não corrigir deficiência quando solicitado pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02 (dois) dias úteis, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução do objeto: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e 

multa de 20 % sobre o valor atualizado do contrato. 

21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da licitante vencedora, conforme o caso. 

21.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

21.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.    

        

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 

poderão ser enviados à pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte 

sítio eletrônico da Administração www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
23.1. À EMPRESA VENCEDORA caberá: 

23.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

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

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a LICITANTE; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 

LICITANTE; 

23.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à 

obra, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

23.1.4. assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta licitação. 

23.2. A inadimplência da EMPRESA VENCEDORA, com referência aos encargos estabelecidos no 

Parágrafo Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à LICITANTE, nem poderá onerar o 

objeto desta contratação, razão pela qual a EMPRESA VENCEDORA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a LICITANTE. 

 

24. DAS NORMAS GERAIS: 

 24.1. Conforme anexo I, Termo de Referência, deste edital. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do 

contratado. 

25.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

25.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 

25.4. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 

licitação, diligências destinadas a esclarecer, ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

25.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

25.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor. 

25.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

25.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

25.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

25.10.  Integra este Edital de Pregão Eletrônico: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Minuta de Contrato. 

 

                                                                                                        

 

 Agudo/RS, 23 de março de 2022. 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                                Prefeito Municipal  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 23/2022 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de mão de obra de zeladoria interna e externa e 

higienização, para atuarem em prédios públicos e Escolas Municipais de Agudo/RS, a pedido da Secretaria de 

Educação e Desporto, Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Secretaria de Saúde e Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Habitação, conforme segue: 

 

Lote Item Quant. 

de 

Funcionários 

Código 

Do 

Produto 

Carga 

Horária 

Semanal 

Objeto R$ 

Mensal 

R$ 

Mensal 

 

 

 

 

 

01 

Zeladoria 

01 01 26530 40h EMEF D. Pedro II   

02 01 26532 40h EMEI Paraíso da Criança   

03 01 26534 40h EMEIEF Luiz Germano Poetter   

04 01 26535 40h EMEF Olavo Bilac   

05 01 26536 40h EMEF Alberto Pasqualini   

06 01 26537 40h EMEF Santo Antônio   

07 01 26538 40h EMEF Sete de Setembro   

08 01 26539 40h EMEF Três de Maio   

09 01 26540 40h EMEF Santos Dumont   

10 01 26541 40h EMEF Santos Reis   

11 01 26859 40h Centro Desportivo Municipal   

12 02 26858 40h Praça da Emancipação e Praça 

Padre Francisco Schuster 

  

 

 

 

 

 

02 

Higienizaç

ão 

Item Quant. 

de 

Funcionários 

Código 

Do 

Produto 

Carga 

Horária 

Semanal 

Objeto   

01 02 26519 40h EMEF D. Pedro II   

02 03 26520 40h EMEI Paraíso da Criança   

03 02 26521 40h EMEIEF Luiz Germano Poetter   

04 02 26522 40h EMEF Olavo Bilac   

05 02 26523 40h EMEF Alberto Pasqualini   

06 02 26524 40h EMEF Santo Antônio   

07 02 26525 40h EMEF Sete de Setembro   

08 02 26526 40h EMEF Três de Maio   

09 02 26527 40h EMEF Santos Dumont   

10 02 26528 40h EMEF Santos Reis   

11 03 26855 40h Secretaria da Saúde   

12 02 26857 40h Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Habitação 
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OBS 1: Os serviços serão executados nos locais da tabela acima, ou quando solicitados em outros locais como 

(conferências e eventos, etc.) sendo comunicado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

OBS 2: O quantitativo de pessoal necessário para a realização dos serviços será mantido diariamente. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 A contratação se faz necessária tendo em vista a necessidade de executar serviços de zeladoria e 

higienização nos prédios públicos, como banheiros, praças e Escolas Municipais de Agudo/RS, de forma 

contínua.  

 

 Trata-se de serviços de natureza continuada, necessários para garantir o zelo e higiene destes locais 

acima citados, oferecendo mais segurança aos alunos, professores, funcionários e visitantes das Escolas 

Municipais, nos horários de entrada, saída e hora do recreio, bem como, durante todo o período de atividades 

escolares, e também dos usuários e frequentadores dos prédios públicos como banheiros e praças, além de 

garantir pequenas manutenções como serviços de conserto, corte de grama e higienização, esta que precisou 

ser intensificada devido aos cuidados de prevenção ao Covid 19.  

 

 Esta contratação visa o zelo às pessoas afim de, evitar ocorrências de sinistros relacionados a violência 

e outros crimes e aos prédios públicos e escolas municipais afim de, evitar furtos. E os serviços de 

higienização aos ambientes escolares, prédios públicos, com banheiros, cumprindo assim, com as normas 

sanitárias, de segurança, de trabalho e ambientais vigentes, garantindo segurança para a permanência das 

atividades escolares, e acessibilidade aos prédios públicos, como banheiros públicos.  

  

 Importante ressaltar que o município não possui em seu quadro de cargos profissionais para a 

realização desses serviços.  

 

3. DOS SERVIÇOS 

3.1. DE ZELADORIA (lote 1): 

3.1.1. São atribuições ao cargo de zeladoria nas Escolas Municipais: 

Controlar a entrada e saída de alunos, professores, funcionários e visitantes; 

Controlar e fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 

placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da 

instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada expediente de 

trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documentos próprio o nome, cargo e a tarefa a executar; 

Controlar abertura e fechamento dos portões nos horários de entrada e saída; 

Acender e apagar lâmpadas, verificar se os condicionadores de ar foram desligados após os turnos; 

Verificar fechamento de portas e janelas; 

Inspecionar extintores; 

Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; 

Cadear grades da área externa ao final dos turnos e após os horários de entrada; 

Trocar válvulas de descarga, trocar torneiras, registros e acessórios quando necessário; 

Retirar entulhos do pátio e os existentes em áreas internas; 

Instalar divisórias, varrer vias públicas e calçadões; 

Amontoar detritos e fragmentos; 

Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; 

Fazer manutenção geral do jardim incluindo corte de grama; 

Separar material para reciclagem; 

Observar os alunos nos horários de recreio, entrada e saída; 

Zelar pela ordem e segurança de todos os usuários e frequentadores das escolas municipais; 

Verificar a temperatura dos alunos, professores, funcionários e visitantes na entrada das escolas municipais; 

Realizar demais serviços que a secretaria determinar, no sentido de auxiliar determinadas tarefas esporádicas 

ou do dia a dia.  
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Anunciar a chegada de visitantes;  

Receber encomendas;  

Distribuir correspondências;  

Anotar recados e dar informações;  

Transmitir possíveis reclamações;  

Averiguar alarmes ou situações suspeitas;  

Zelar pela integridade patrimonial da CONTRATANTE, bem como pelo bem estar dos funcionários e demais 

usuários das dependências do prédio;  

Tratar todos os alunos, professores, funcionários e visitantes, com educação, urbanidade, presteza, fineza e 

atenção;  

Comunicar a administração do Contratante da prestação do serviço todo acontecimento entendido como 

irregular;  

Comunicar imediatamente ao supervisor responsável, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

Trabalhar devidamente identificado com crachá e uniforme;  

Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no contrato. 

Repassar para o zelador que está assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações recebidas e em 

vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

Manter o(s) zelador(es) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender 

chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

Registrar diariamente e emitir relatório mensal a Contratante, as ocorrências do posto em que estiver prestando 

os serviços. 

 

3.1.2. São atribuições ao cargo de zeladoria nos prédios públicos, como banheiros públicos, Praças e Centro 

Desportivo Municipal: 

Controlar abertura e fechamento das portas/portões, conforme o caso; 

Acender e apagar lâmpadas, verificar se os condicionadores de ar foram desligados após os turnos, conforme o 

caso; 

Verificar fechamento de portas e janelas, conforme o caso; 

Inspecionar extintores, conforme o caso; 

Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; 

Cadear grades da área externa ao final do turno, conforme o caso; 

Trocar válvulas de descarga, trocar torneiras, registros e acessórios quando necessário; 

Retirar entulhos do pátio e os existentes em áreas internas; 

Instalar divisórias, varrer vias públicas e calçadões; 

Amontoar detritos e fragmentos; 

Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; 

Fazer manutenção geral do jardim incluindo corte de grama; 

Separar material para reciclagem; 

Observar o fluxo de pessoas zelando pela ordem e segurança de todos os usuários e frequentadores dos prédios 

públicos, como banheiros públicos, praças e Centro Desportivo Municipal; 

Realizar demais serviços que a secretaria determinar, no sentido de auxiliar determinadas tarefas esporádicas 

ou do dia a dia; 

Dar informações;  

Transmitir possíveis reclamações;  

Averiguar alarmes ou situações suspeitas;  

Zelar pela integridade patrimonial da CONTRATANTE, bem como pelo bem estar dos funcionários e demais 

usuários das dependências do prédio;  

Tratar todos os frequentadores e funcionários, com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  

Comunicar a administração do Contratante da prestação do serviço todo acontecimento entendido como 

irregular;  
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Comunicar imediatamente ao supervisor responsável, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

Trabalhar devidamente identificado com crachá e uniforme;  

Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no contrato. 

 

3.2. DE HIGIENIZAÇÃO (lote 2): 

3.2.1. São atribuições ao cargo de higienistas nas Escolas Municipais, Secretaria da Saúde, Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Habitação: 

Serviços a Serem Realizados Diariamente: 

Remover com pano úmido o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das 

janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; 

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

Proceder à lavagem de bacias, assentos e cubas dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas 

vezes ao dia; 

Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos; 

Varrer os pisos de cimento, inclusive nas áreas externas como: calçadas, estacionamentos e demais áreas 

pertencentes aos prédios. 

Limpar, com saneantes domissanitários, os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao 

dia; 

Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete, os sanitários, sempre que necessário ou solicitado 

pelo Contratante; 

Retirar o pó dos telefones e outros equipamentos, com flanela e produtos adequados; 

Retirar o lixo duas vezes por dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para o 

local indicado e sempre que solicitado pelo Contratante; 

Regar todas as plantas dos vasos, jardineiras e jardins; 

Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

Higienizar os locais de atuação de acordo com as normas e orientações de combate ao Covid 19. 

Serviços a Serem Realizados Semanalmente: 

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

Limpar com produtos adequados divisórias e portas; 

Limpar, com produtos neutros, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

Lavar os balcões e pisos cerâmicos com detergente, encerar e lustrar; 

Passar pano úmido com saneantes hipoalergênicos nos telefones; 

Limpar o locais e objetos de maior uso coletivo com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

Lavar convenientemente, interna e externamente, janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros em geral, 

aplicando-lhes produtos antiembaçantes; 

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Higienizar áreas específicas designadas pelo Supervisor e Fiscal, de acordo com as normas e orientações de 

combate ao Covid 19. 

Serviços a Serem Realizados Mensalmente: 

Limpar paredes e rodapés; 

Remover manchas de paredes; 

Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 

3.3. Do horário de trabalho: 

A carga horária semanal dos zeladores e higienistas será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo em horário 

diurno, ficando a combinar com a direção da Escola/Secretarias requisitantes os horários de início e término 

dos turnos de trabalho, diretamente com a(s) empresa(s) contratada(s). 
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4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA:  

4.1. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive em relação a alunos, 

professores, funcionários, visitantes e usuários para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias. 

4.2. Manter afixado no local para o qual foi designado, em local visível, os seguintes números de telefone:  

- Delegacia de Polícia;  

- Corpo de Bombeiros;  

- Chefe ou (secretário) do local;  

- Supervisor da Contratada responsável pela prestação dos serviços. 

4.3. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas dependências e no pátio ao qual está sendo prestado 

o serviço, adotando as medidas necessárias conforme orientação recebida pela Contratante, bem como aquelas 

que achar oportunas. 

4.4. Comunicar através de documento, a Contratante todo acontecimento entendido como irregular que possa 

vir a representar risco para o Patrimônio da Contratante. 

4.5. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações da 

Contratada, facilitando, o máximo possível a atuação dos órgãos de segurança pública e do executivo 

municipal, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventuais acontecimentos. 

4.6. Garantir que os zeladores e higienistas assumam diariamente seus postos, devidamente uniformizados, 

barbeados, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada, com equipamentos de proteção 

individual, indispensáveis a realização dos serviços. Além disso, os prestadores de serviços deverão portar, em 

local visível, crachá de identificação com nome e foto. 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes de inverno e de verão para seus empregados que 

realizarão os serviços, devidamente higienizados, em perfeitas condições de uso, de excelente padrão, 

fornecendo dois uniformes no início do contrato, e, anualmente, dois uniformes para cada um dos empregados, 

bem como fornecer demais complementos que se fizerem necessários, e EP´IS, em conformidade com a 

Legislação vigente, conforme descritivo abaixo:  

4.7.1. Para os zeladores:  

a) 01 (uma) lanterna grande e pilhas; 

b) 02 (duas) camisas de manga curta na cor branca;  

c) 02 (duas) camisas de manga longa, na cor branca;  

d) 02 (duas) calças, na cor azul marinho ou preta ou cinza escuro;  

e) 01 (um) blusão de lã, leve, gola V, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

f) 01 (um) casaco de tecido de microfibra, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

g) 01 (um) par de sapatos (individualizado), na cor preta; 

h) 02 (dois) tipos de luvas em PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, de cor clara e de cano longo; 

i) 01 (um) par de botas em PVC, impermeáveis, resistentes, de cor branca ou preta, com cano ¾ e solado 

antiderrapante; 

j) Máscaras, tipo respiratória, modelo hemifacial e impermeável; (não é aceitável máscara cirúrgica). 

 

4.7.2. Para os(as) higienistas:  

a) 02 (dois) tipos de luvas em PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, de cor clara e de cano longo; 

b) 02 (duas) camisas de manga curta na cor branca;  

c) 02 (duas) camisas de manga longa, na cor branca;  

d 02 (duas) calças, na cor azul marinho ou preta ou cinza escuro;  

e) 01 (um) blusão de lã, leve, gola V, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

f) 01 (um) casaco de tecido de microfibra, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

g) 01 (um) par de sapatos (individualizado), na cor preta.  

h) Fornecer botas em PVC, impermeáveis, resistentes, de cor branca ou preta, com cano ¾ e solado 

antiderrapante; 

i) Máscaras, tipo respiratória, modelo hemifacial e impermeável; (não é aceitável máscara cirúrgica); 

j) Fornecer óculos com lente panorâmica, incolor, de plástico resistente, com armação flexível, com proteção 

lateral e válvulas para ventilação ou proteção facial, 
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k) Fornecer avental em PVC, impermeável e de médio comprimento. 

 

OBS: I. A empresa CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, gratuitamente, todo o equipamento 

de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC) de trabalho, segundo a natureza dos serviços, observando a 

legislação, mantendo a ficha de entrega de EPIs atualizada e tendo a obrigação de: Adquirir o tipo adequado de 

EPI à atividade que será desenvolvida pelos empregados; Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo 

Ministério do Trabalho; Treinar o empregado sobre o uso adequado do EPI; Tornar obrigatório o seu uso, nos 

termos do disposto na NR-6; Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado.  

 II. Os uniformes devem ser do mesmo tecido e tonalidade, devendo ser distribuídos à medida que 

estejam desgastados pelo tempo de uso.  

 III. No caso de gestantes, os uniformes devem ser adaptáveis, permitindo o desenvolvimento da 

gestação e a boa apresentação do empregado. 

 IV. A listagem de EPIs acima é apenas indicativa e não exaustiva, cabendo ser adequada e 

dimensionada pela contratada para a boa execução dos serviços em observância as normas legais de segurança 

e proteção aplicáveis. 

 V. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas; 

 

4.8. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si 

mesma ou através de seus empregados e/ou preposto, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer 

reclamação que possa advir em decorrência da prestação de serviços ajustada.  

4.9. A qualquer tempo e a seu exclusivo critério, face a inobservância no cumprimento de rotinas ou 

especificações exigidas para a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de 

qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, ficando esta obrigada a proceder à respectiva 

alteração.  

4.10. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão ser cumpridos, pela 

contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir o zelo e as condições de segurança das 

instalações, dos bens, dos servidores e das pessoas em geral. 

4.11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos 

solicitados pela administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, qualificada 

como de natureza grave, seja mantida ou retorne ás instalações da mesma. 

4.12.  A empresa CONTRATADA deverá respeitar a legislação vigente sobre Medicina, Higiene e Segurança 

do Trabalho esculpida na Lei n.º 6.514, de 22/12/1977, na Portaria do Ministério do Trabalho n.º 3.214, de 

08/06/1978, nas Normas Regulamentadoras (NR’s) que instituiu.  

4.13. Correrão por conta da empresa CONTRATADA, todas e quaisquer Despesas referente a seus 

empregados, como hospedagem, alimentação, deslocamentos.  

4.14. Informar a CONTRATANTE previamente ao início da prestação dos serviços, a indicação de preposto 

para os serviços contratados, sendo esse de forma expressa, formalmente designado competirá, diariamente, 

administrar e/ou gerir os serviços contratados, prestando ao Fiscal do Contrato todos os esclarecimentos por 

este julgados necessários. Em caso de eventual afastamento do preposto formalmente designado, a contratada, 

prévia e expressamente, deverá designar preposto substituto.  

4.15. A empresa CONTRATADA deverá observar e exercer fiscalização em relação a seus empregados, 

visando o cumprimento das normas de Segurança do Trabalho previstas em lei, e o cumprimento do Contrato 

dentro do prazo estipulado.  

4.16. Responsabilizar-se, sem que isto importe em ônus para a CONTRATANTE por toda e qualquer tarefa 

executada fora das especificações e/ou prévias programações.  

4.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações que lhe são impositivas, em especial, 

pagamento de salários de empregados, adicionais, encargos de natureza social, fiscal, previdenciária ou 

trabalhista e, conforme o caso, decorrentes de cláusulas inscritas em convenções ou acordos coletivos de 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente de tais compromissos, seja a que título 

for.  

4.18. Aceitar e cumprir orientações, procedimentos indicados pela CONTRATANTE.  
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4.19. Manter, durante toda a fluência contratual, as condições de habilitação e qualificação comprovadas no 

procedimento licitatório, o que poderá ser objeto de verificação pela CONTRATADA a qualquer tempo.  

4.20. Para a assinatura do Contrato a empresa CONTRATADA deverá apresentar, junto ao Fiscal do 

Contrato, os seguintes documentos dos funcionários que ocuparão os cargos:  

4.20.1. Comprovação de que os profissionais indicados fazem parte do quadro permanente da empresa 

Contratada, na data de assinatura do Contrato, assim considerado aquele que tiver um dos seguintes 

comprovantes:  

a) Ficha de registro de empregado;  

b) Carteira de trabalho devidamente registrada;  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado no órgão competente;  

4.20.2. Comprovar idade superior a 18 anos;  

4.20.3. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, furto, 

estupro e corrupção de menores fornecida pelo FORO local;  

4.20.4. Em caso de haver substituição do funcionário por qualquer motivo que seja, a empresa responsável 

deverá no prazo máximo de 03 (três) dias apresentar a documentação do presente item referente ao novo 

profissional.  

4.21. Os serviços DEVERÃO ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida a 

subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.  

4.22. A CONTRATADA deverá observar o piso salarial da categoria e deverá pagar no mínimo o piso salarial 

a seus empregados.  

4.23. A Contratada deverá apresentar os seguintes documentos de Saúde e Segurança do Trabalho: 

a) SST, conforme Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978:  

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) conforme NR-9,cópia das Fichas de Controle e 

Entrega de EPIs aos funcionários, ao longo da vigência do contrato, conforme NR-6, cópia dos 

- certificados de treinamento dos colaboradores válidos;  

- cartões de vacinas dos trabalhadores conforme o determinado pelas normas reguladoras (NR) em especial a 

NR 32. 

4.24. Observar conduta adequada na utilização dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos 

serviços. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado;  

b) Dar as condições necessárias à execução do Contrato à CONTRATADA;  

c) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato e, por seus prepostos, comunicar a ocorrência de 

qualquer irregularidade, falta disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o 

serviço à CONTRATADA, a fim de que, apurada a procedência, sejam tomadas as providências cabíveis;  

d) Manter cadastro de todos os empregados que prestarem serviços nas suas dependências com os seguintes 

dados: nome, nº da carteira de identidade e CPF/MF, endereço e telefone;  

e) Examinar a documentação exigida, verificando o integral cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias;  

f) Entrevistar, periodicamente, os empregados da CONTRATADA destacados na execução dos trabalhos, para 

verificação de possíveis irregularidades, que, constatadas, deverão ser comunicadas formalmente à 

CONTRATADA, para correção e pagamento, sob pena de glosa ou retenção no pagamento da fatura;  

g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da 

legislação vigente.  

h) Exercer a fiscalização dos serviços e emitir Relatório Mensal baseado no “Roteiro de Inspeção Semanal” 

para avaliação da qualidade dos serviços contratados e descritos neste Termo de Referência; 

i) Verificar a aplicação de cursos de treinamento e reciclagens periódicas, assim como apresentar o relato dos 

resultados obtidos; 
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j) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada e que 

digam respeito à natureza dos serviços a executar. 

k) Será responsável pelo transporte dos profissionais em caso de campanhas e eventos. 

l) Atuar por meio de seu representante na fiscalização da entrega do objeto licitado. 

m) Os materiais e de trabalho e insumos de limpeza serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

6. DOS PRAZOS:  

6.1. O CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo período de 12 (doze) 

meses, podendo ser renovado na forma do art. 57, da Lei Federal 8.666/93.  

6.2. Assinado o contrato, atendido as obrigações da Administração, a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, para o efetivo início dos trabalhos.  

 

7. DA ALTERAÇÃO E REJUSTE DOS PREÇOS:  

7.1. A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores 

alterações.  

7.2. Os preços do contrato serão reajustados da seguinte forma:  

I. Montante A: será reajustado na data-base da categoria, mediante apresentação de Acordo ou Convenção 

Coletiva, CCT, do respectivo sindicato (A categoria será aquela apresentada na proposta da empresa na 

licitação);  

II. Montante B: será reajustado quando houver reajuste no valor do Vale Transporte da localidade da prestação 

dos serviços, mediante comprovação e solicitação da contratada;  

III. Montante C: o preço dos serviços poderá ser reajustado, anualmente, pelo IPCA ou algum outro que venha 

a substituí-lo.  

 

8. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 Menor preço por lote. 

 

9. VALIDADE DA PROPOSTA  

A proposta terá validade pelo período de 60 dias.  

 

10. DOTAÇÕES E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

2065 20 

2066 31 

2069 31 

2070 20 

2071 31 

2089 001 

Secretaria de Obras e Infraestrutura 2172 001 

Secretaria de Saúde 2042 40 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 2101 001 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento dos serviços será efetuado, mensalmente, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

11.1.1. Mensalmente:  
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a) Nota Fiscal com identificação do número do Contrato; 

b) Relatório da prestação dos serviços, discriminando as tarefas executadas, que deverá estar visado pelo 

empregado do CONTRATANTE encarregado pela fiscalização do cumprimento das obrigações, que emitirá 

seu “de acordo”, aporá carimbo e assinatura;  

c) Recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinários, noturno, horas extras, de 

insalubridade, periculosidade, conforme o caso;  

d) Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto);  

e) Guias de INSS e FGTS quitadas com o relatório da GFIP relativo aos funcionários que prestaram os 

serviços; 

f) Guias de recolhimento do ISSQN relativa à parcela a receber; 

g) Recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição;  

h) Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;  

i) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do 

prazo de validade;  

 

11.1.2. Anualmente e/ou quando ocorrer o evento:  

a) Avisos e recibos de férias;  

b) Recibos do décimo terceiro salário;  

c) Relação anual de informações - RAIS -;  

d) Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas;  

e) Ficha de registro de empregado;  

f) Contrato de trabalho;  

g) Aviso prévio, pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho;  

h) Autorização para descontos salariais;  

i) Outros documentos peculiares ao contrato de trabalho. 

 

11.2. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, local de trabalho, número da carteira de trabalho, RG, 

CPF, Cópia da carteira trabalho, onde consta o contrato trabalho; 

b) Exames médicos admissionais dos empregados;  

c) Entregar até o dia trinta do mês, os documentos solicitados junto à nota conforme este TR;  

d) Cópia da folha de pagamento analítica ao mês da prestação de serviço Cópia do contra cheque dos 

empregados relativos ao mês da prestação do serviço; 

e) Comprovante dos benefícios, vale alimentação, vale transporte, entre outros;  

f) Comprovante de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;  

g) Entrega da cópia da documentação, quando em extinção ou rescisão do contrato, após o último mês da 

prestação de serviço, termo de rescisão de trabalho dos empregados, guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária, extratos de depósitos efetuados, exames médicos admissionais dos empregados dispensados. 

 

11.3. Os pagamentos serão realizados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, sem qualquer forma de reajuste, pagos via sistema bancário.   

11.4. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que 

prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

11.5. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

11.6. Ao preço não será admitido qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, 

tais como despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas e outras pertinentes ao objeto 

licitado, independente da ocorrência ou não de fato superveniente, salvo necessidade reequilíbrio financeiro do 

contrato. 

11.7. Caso haja alguma irregularidade na realização dos serviços, o pagamento poderá ser bloqueado até que o 

serviço seja realizado pela Contratada, de forma satisfatória. 
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11.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de Agudo. 

11.9. Considerando tratar-se de serviço de natureza contínua, na forma do artigo 57, inciso II da Lei Federal 

nº. 8.666/93, o faturamento será feito em conformidade com a apresentação das folhas pontos do número exato 

de profissionais contratados e serviços prestados no mês. 

11.10. Não poderão constar rasuras ou serem assinadas por outras pessoas, sendo entregues juntos com nota e 

com os comprovantes de regularidade fiscal e demais documentos exigidos neste Termo. 

 

11.11. Deverá constar nas folhas pontos, as faltas e/ou licenças saúde, assinadas e carimbadas pelo Supervisor 

da empresa responsável pelos serviços na Prefeitura Municipal de Agudo, após conferidas rubricada pelo fiscal 

do contrato. 

 

12. DA GARANTIA DO CONTRATO:  
12.1. NO PRAZO DE CINCO DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, A 

CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA, NUMA DAS FORMAS PREVISTAS NO ART. 

56, § 1º E § 3º DA LEI FEDERAL 8.666/93, CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O 

VALOR TOTAL DO CONTRATO.  

12.2. Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com o 

término do contrato, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, 

independentemente de prévia notificação;  

12.2.1. A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em 

decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de 

aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.  

12.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente.  

12.4. Assinado o contrato, atendido as obrigações da Administração, a Contratada terá o prazo de até 05 

(cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, para o efetivo início dos trabalhos.  

 

13. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

13.1. O recebimento e fiscalização dos serviços será pelo Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito, Sr. Maurício Angelo Kohls, pela Secretária de Educação e Desporto, Sra. Emanueli Unfer, pela 

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Sra. Maria Rosângela Ribeiro Roubuste, e pela Secretária 

de Saúde Graciela de Lima Barchet, estes que também serão os fiscais do(s) Contrato(s), assim como na forma 

prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

13.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no Contrato, a 

empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas no edital.  

13.3. Metodologia de Avaliação da Qualidade e Aceite dos Serviços Prestados: 

13.3.1 A comprovação da qualidade dos serviços prestados será realizada por fiscal indicado pelo Contratante, 

ao qual caberá avaliar a aceitação dos serviços. 

 

14. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Secretaria de Educação e 

Desporto e Assessores; Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços Trânsito e Assessores. 
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ANEXO II 

CONTRATO Nº xx/2022 - MINUTA 

  

Pelo presente instrumento de contrato de prestação e serviços, as partes de um lado o MUNICÍPIO 

DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 

Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro 

lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxx, Município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx, Cep: xxxxxxxx, Telefone: 

xxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, 

CPF nº xxxxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, de 

conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 

40/2020, de 06.04.2020 e Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais 

disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 1.1. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO - Edital nº 23/2022, obriga-se a prestar serviços de mão-de-obra de zeladoria interna e externa 

e higienização, para atuarem em prédios públicos e Escolas Municipais de Agudo/RS, a pedido da Secretaria 

de Educação e Desporto, Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, conforme segue: 

Lote Item Quant. 

de 

Funcionários 

Código 

Do 

Produto 

Carga 

Horária 

Semanal 

Objeto R$ Mensal R$ Mensal 

 

 

 

 

 

01 

Zeladoria 

01 01 26530 40h EMEF D. Pedro II   

02 01 26532 40h EMEI Paraíso da Criança   

03 01 26534 40h EMEIEF Luiz Germano 

Poetter 

  

04 01 26535 40h EMEF Olavo Bilac   

05 01 26536 40h EMEF Alberto Pasqualini   

06 01 26537 40h EMEF Santo Antônio   

07 01 26538 40h EMEF Sete de Setembro   

08 01 26539 40h EMEF Três de Maio   

09 01 26540 40h EMEF Santos Dumont   

10 01 26541 40h EMEF Santos Reis   

11 01 26859 40h Centro Desportivo Municipal   

12 02 26858 40h Praça da Emancipação e 

Praça Padre Francisco 

Schuster 

  

 

 

 

 

 

02 

Item Quant. 

de 

Funcionários 

Código 

Do 

Produto 

Carga 

Horária 

Semanal 

Objeto R$ Mensal R$ Mensal 

01 02 26519 40h EMEF D. Pedro II   

02 03 26520 40h EMEI Paraíso da Criança   

03 02 26521 40h EMEIEF Luiz Germano   
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Higienizaç

ão 

Poetter 

04 02 26522 40h EMEF Olavo Bilac   

05 02 26523 40h EMEF Alberto Pasqualini   

06 02 26524 40h EMEF Santo Antônio   

07 02 26525 40h EMEF Sete de Setembro   

08 02 26526 40h EMEF Três de Maio   

09 02 26527 40h EMEF Santos Dumont   

10 02 26528 40h EMEF Santos Reis   

11 03 26855 40h Secretaria da Saúde   

12 02 26857 40h Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Habitação 

  

 OBS 1: Os serviços serão executados nos locais da tabela acima, ou quando solicitados em outros 

locais como (conferências e eventos, etc.) sendo comunicado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

 OBS 2: O quantitativo de pessoal necessário para a realização dos serviços será mantido diariamente  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 2.1. DE ZELADORIA (lote 1): 

 2.1.1. São atribuições ao cargo de zeladoria nas Escolas Municipais: 

Controlar a entrada e saída de alunos, professores, funcionários e visitantes; 

Controlar e fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 

placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da 

instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada expediente de 

trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documentos próprio o nome, cargo e a tarefa a executar; 

Controlar abertura e fechamento dos portões nos horários de entrada e saída; 

Acender e apagar lâmpadas, verificar se os condicionadores de ar foram desligados após os turnos; 

Verificar fechamento de portas e janelas; 

Inspecionar extintores; 

Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; 

Cadear grades da área externa ao final dos turnos e após os horários de entrada; 

Trocar válvulas de descarga, trocar torneiras, registros e acessórios quando necessário; 

Retirar entulhos do pátio e os existentes em áreas internas; 

Instalar divisórias, varrer vias públicas e calçadões; 

Amontoar detritos e fragmentos; 

Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; 

Fazer manutenção geral do jardim incluindo corte de grama; 

Separar material para reciclagem; 

Observar os alunos nos horários de recreio, entrada e saída; 

Zelar pela ordem e segurança de todos os usuários e frequentadores das escolas municipais; 

Verificar a temperatura dos alunos, professores, funcionários e visitantes na entrada das escolas municipais; 

Realizar demais serviços que a secretaria determinar, no sentido de auxiliar determinadas tarefas esporádicas 

ou do dia a dia.  

Anunciar a chegada de visitantes;  

Receber encomendas;  

Distribuir correspondências;  

Anotar recados e dar informações;  

Transmitir possíveis reclamações;  

Averiguar alarmes ou situações suspeitas;  
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Zelar pela integridade patrimonial da CONTRATANTE, bem como pelo bem estar dos funcionários e demais 

usuários das dependências do prédio;  

Tratar todos os alunos, professores, funcionários e visitantes, com educação, urbanidade, presteza, fineza e 

atenção;  

Comunicar a administração do Contratante da prestação do serviço todo acontecimento entendido como 

irregular;  

Comunicar imediatamente ao supervisor responsável, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

Trabalhar devidamente identificado com crachá e uniforme;  

Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no contrato. 

Repassar para o zelador que está assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações recebidas e em 

vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 

Manter o(s) zelador(es) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender 

chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 

Registrar diariamente e emitir relatório mensal a Contratante, as ocorrências do posto em que estiver prestando 

os serviços. 

 

 2.1.2. São atribuições ao cargo de zeladoria nos prédios públicos, como banheiros públicos, Praças e 

Centro Desportivo Municipal: 

Controlar abertura e fechamento das portas/portões, conforme o caso; 

Acender e apagar lâmpadas, verificar se os condicionadores de ar foram desligados após os turnos, conforme o 

caso; 

Verificar fechamento de portas e janelas, conforme o caso; 

Inspecionar extintores, conforme o caso; 

Inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; 

Cadear grades da área externa ao final do turno, conforme o caso; 

Trocar válvulas de descarga, trocar torneiras, registros e acessórios quando necessário; 

Retirar entulhos do pátio e os existentes em áreas internas; 

Instalar divisórias, varrer vias públicas e calçadões; 

Amontoar detritos e fragmentos; 

Recolher o lixo em latões ou sacos plásticos; 

Fazer manutenção geral do jardim incluindo corte de grama; 

Separar material para reciclagem; 

Observar o fluxo de pessoas zelando pela ordem e segurança de todos os usuários e frequentadores dos prédios 

públicos, como banheiros públicos, Praças e Centro Desportivo Municipal; 

Realizar demais serviços que a secretaria determinar, no sentido de auxiliar determinadas tarefas esporádicas 

ou do dia a dia; 

Dar informações;  

Transmitir possíveis reclamações;  

Averiguar alarmes ou situações suspeitas;  

Zelar pela integridade patrimonial da CONTRATANTE, bem como pelo bem estar dos funcionários e demais 

usuários das dependências do prédio;  

Tratar todos os frequentadores e funcionários, com educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção;  

Comunicar a administração do Contratante da prestação do serviço todo acontecimento entendido como 

irregular;  

Comunicar imediatamente ao supervisor responsável, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

Trabalhar devidamente identificado com crachá e uniforme;  

Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no contrato. 
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 2.2. DE HIGIENIZAÇÃO (lote 2): 

 2.2.1. São atribuições ao cargo de higienistas nas Escolas Municipais, Secretaria da Saúde, Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Habitação: 

Serviços a Serem Realizados Diariamente: 

Remover com pano úmido o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das 

janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; 

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

Proceder à lavagem de bacias, assentos e cubas dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas 

vezes ao dia; 

Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos; 

Varrer os pisos de cimento, inclusive nas áreas externas como: calçadas, estacionamentos e demais áreas 

pertencentes aos prédios. 

Limpar, com saneantes domissanitários, os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao 

dia; 

Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete, os sanitários, sempre que necessário ou solicitado 

pelo Contratante; 

Retirar o pó dos telefones e outros equipamentos, com flanela e produtos adequados; 

Retirar o lixo duas vezes por dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para o 

local indicado e sempre que solicitado pelo Contratante; 

Regar todas as plantas dos vasos, jardineiras e jardins; 

Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

Higienizar os locais de atuação de acordo com as normas e orientações de combate ao Covid 19. 

Serviços a Serem Realizados Semanalmente: 

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

Limpar com produtos adequados divisórias e portas; 

Limpar, com produtos neutros, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

Lavar os balcões e pisos cerâmicos com detergente, encerar e lustrar; 

Passar pano úmido com saneantes hipoalergênicos nos telefones; 

Limpar o locais e objetos de maior uso coletivo com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

Lavar convenientemente, interna e externamente, janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros em geral, 

aplicando-lhes produtos antiembaçantes; 

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Higienizar áreas específicas designadas pelo Supervisor e Fiscal, de acordo com as normas e orientações de 

combate ao Covid 19. 

Serviços a Serem Realizados Mensalmente: 

Limpar paredes e rodapés; 

Remover manchas de paredes; 

Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 

  2.3. Do horário de trabalho: 

A carga horária semanal dos zeladores e higienistas será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo em horário 

diurno, ficando a combinar com a direção da Escola/Secretarias requisitantes os horários de início e termino 

dos turnos de trabalho.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

CONTRATADA:  

 3.1. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive em relação a 

alunos, professores, funcionários, visitantes e usuários para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias. 

 3.2. Manter afixado no local para o qual foi designado, em local visível, os seguintes números de 

telefone:  
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- Delegacia de Polícia;  

- Corpo de Bombeiros;  

- Chefe ou (secretário) do local;  

- Supervisor da Contratada responsável pela prestação dos serviços. 

 3.3. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas dependências e no pátio ao qual está sendo 

prestado o serviço, adotando as medidas necessárias conforme orientação recebida pela Contratante, bem 

como aquelas que achar oportunas. 

 3.4. Comunicar através de documento, a Contratante todo acontecimento entendido como irregular que 

possa vir a representar risco para o Patrimônio da Contratante. 

 3.5. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações 

da Contratada, facilitando, o máximo possível a atuação dos órgãos de segurança pública e do executivo 

municipal, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventuais acontecimentos. 

 3.6. Garantir que os zeladores e higienistas assumam diariamente seus postos, devidamente 

uniformizados, barbeados, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada, com equipamentos de 

proteção individual, indispensáveis a realização dos serviços. Além disso, os prestadores de serviços deverão 

portar, em local visível, crachá de identificação com nome e foto. 

 3.7. A empresa CONTRATADA deverá fornecer uniformes de inverno e de verão para seus 

empregados que realizarão os serviços, devidamente higienizados, em perfeitas condições de uso, de excelente 

padrão, fornecendo dois uniformes no início do contrato, e, anualmente, dois uniformes para cada um dos 

empregados, bem como fornecer demais complementos que se fizerem necessários, e EP´IS, em conformidade 

com a Legislação vigente, conforme descritivo abaixo:  

 3.7.1. Para os zeladores:  

a) 01 (uma) lanterna grande e pilhas; 

b) 02 (duas) camisas de manga curta na cor branca;  

c) 02 (duas) camisas de manga longa, na cor branca;  

d) 02 (duas) calças, na cor azul marinho ou preta ou cinza escuro;  

e) 01 (um) blusão de lã, leve, gola V, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

f) 01 (um) casaco de tecido de microfibra, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

g) 01 (um) par de sapatos (individualizado), na cor preta; 

h) 02 (dois) tipos de luvas em PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, de cor clara e de cano longo; 

i) 01 (um) par de botas em PVC, impermeáveis, resistentes, de cor branca ou preta, com cano ¾ e solado 

antiderrapante; 

j) Máscaras, tipo respiratória, modelo hemifacial e impermeável; (não é aceitável máscara cirúrgica). 

 

 3.7.2. Para os(as) higienistas:  

a) 02 (dois) tipos de luvas em PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, de cor clara e de cano longo; 

b) 02 (duas) camisas de manga curta na cor branca;  

c) 02 (duas) camisas de manga longa, na cor branca;  

d 02 (duas) calças, na cor azul marinho ou preta ou cinza escuro;  

e) 01 (um) blusão de lã, leve, gola V, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

f) 01 (um) casaco de tecido de microfibra, na cor azul marinho ou preto ou cinza escuro;  

g) 01 (um) par de sapatos (individualizado), na cor preta.  

h) Fornecer botas em PVC, impermeáveis, resistentes, de cor branca ou preta, com cano ¾ e solado 

antiderrapante; 

i) Máscaras, tipo respiratória, modelo hemifacial e impermeável; (não é aceitável máscara cirúrgica); 

j) Fornecer óculos com lente panorâmica, incolor, de plástico resistente, com armação flexível, com proteção 

lateral e válvulas para ventilação ou proteção facial, 

k) Fornecer avental em PVC, impermeável e de médio comprimento. 

 

OBS: I. A empresa CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, gratuitamente, todo o equipamento 

de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC) de trabalho, segundo a natureza dos serviços, observando a 

legislação, mantendo a ficha de entrega de EPIs atualizada e tendo a obrigação de: Adquirir o tipo adequado de 
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EPI à atividade que será desenvolvida pelos empregados; Fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo 

Ministério do Trabalho; Treinar o empregado sobre o uso adequado do EPI; Tornar obrigatório o seu uso, nos 

termos do disposto na NR-6; Substituí-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado.  

 II. Os uniformes devem ser do mesmo tecido e tonalidade, devendo ser distribuídos à medida que 

estejam desgastados pelo tempo de uso.  

 III. No caso de gestantes, os uniformes devem ser adaptáveis, permitindo o desenvolvimento da 

gestação e a boa apresentação do empregado. 

 IV. A listagem de EPIs acima é apenas indicativa e não exaustiva, cabendo ser adequada e 

dimensionada pela contratada para a boa execução dos serviços em observância as normas legais de segurança 

e proteção aplicáveis. 

 V. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas; 

 

 3.8. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por 

si mesma ou através de seus empregados e/ou preposto, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer 

reclamação que possa advir em decorrência da prestação de serviços ajustada.  

 3.9. A qualquer tempo e a seu exclusivo critério, face a inobservância no cumprimento de rotinas ou 

especificações exigidas para a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de 

qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, ficando esta obrigada a proceder à respectiva 

alteração.  

 3.10. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão ser 

cumpridos, pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir o zelo e as condições de 

segurança das instalações, dos bens, dos servidores e das pessoas em geral. 

 3.11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 

acréscimos solicitados pela administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta disciplinar, 

qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne ás instalações da mesma. 

 3.12.  A empresa CONTRATADA deverá respeitar a legislação vigente sobre Medicina, Higiene e 

Segurança do Trabalho esculpida na Lei n.º 6.514, de 22/12/1977, na Portaria do Ministério do Trabalho n.º 

3.214, de 08/06/1978, nas Normas Regulamentadoras (NR’s) que instituiu.  

 3.13. Correrão por conta da empresa CONTRATADA, todas e quaisquer Despesas referente a seus 

empregados, como hospedagem, alimentação, deslocamentos.  

 3.14. Informar a CONTRATANTE previamente ao início da prestação dos serviços, a indicação de 

preposto para os serviços contratados, sendo esse de forma expressa, formalmente designado competirá, 

diariamente, administrar e/ou gerir os serviços contratados, prestando ao Fiscal do Contrato todos os 

esclarecimentos por este julgados necessários. Em caso de eventual afastamento do preposto formalmente 

designado, a contratada, prévia e expressamente, deverá designar preposto substituto.  

 3.15. A empresa CONTRATADA deverá observar e exercer fiscalização em relação a seus 

empregados, visando o cumprimento das normas de Segurança do Trabalho previstas em lei, e o cumprimento 

do Contrato dentro do prazo estipulado.  

 3.16. Responsabilizar-se, sem que isto importe em ônus para a CONTRATANTE por toda e qualquer 

tarefa executada fora das especificações e/ou prévias programações.  

 3.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações que lhe são impositivas, em 

especial, pagamento de salários de empregados, adicionais, encargos de natureza social, fiscal, previdenciária 

ou trabalhista e, conforme o caso, decorrentes de cláusulas inscritas em convenções ou acordos coletivos de 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente de tais compromissos, seja a que título 

for.  

 3.18. Aceitar e cumprir orientações, procedimentos indicados pela CONTRATANTE.  

 3.19. Manter, durante toda a fluência contratual, as condições de habilitação e qualificação 

comprovadas no procedimento licitatório, o que poderá ser objeto de verificação pela CONTRATADA a 

qualquer tempo.  

 3.20. Para a assinatura do Contrato a empresa CONTRATADA deverá apresentar, junto ao 

Fiscal do Contrato, os seguintes documentos dos funcionários que ocuparão os cargos:  
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 3.20.1. Comprovação de que os profissionais indicados fazem parte do quadro permanente da empresa 

Contratada, na data de assinatura do Contrato, assim considerado aquele que tiver um dos seguintes 

comprovantes:  

a) Ficha de registro de empregado;  

b) Carteira de trabalho devidamente registrada;  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado no órgão competente;  

 3.20.2. Comprovar idade superior a 18 anos;  

 3.20.3. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal relativa aos crimes de homicídio, 

roubo, furto, estupro e corrupção de menores fornecida pelo FORO local;  

 3.20.4. Em caso de haver substituição do funcionário por qualquer motivo que seja, a empresa 

responsável deverá no prazo máximo de 03 (três) dias apresentar a documentação do presente item referente 

ao novo profissional.  

 3.21. Os serviços DEVERÃO ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo permitida 

a subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.  

 3.22. A CONTRATADA deverá observar o piso salarial da categoria e deverá pagar no mínimo o piso 

salarial a seus empregados.  

 3.23. A Contratada deverá apresentar os seguintes documentos de Saúde e Segurança do Trabalho: 

a) SST, conforme Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978:  

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) conforme NR-9,cópia das Fichas de Controle e 

Entrega de EPIs aos funcionários, ao longo da vigência do contrato, conforme NR-6, cópia dos 

- certificados de treinamento dos colaboradores válidos;  

- cartões de vacinas dos trabalhadores conforme o determinado pelas normas reguladoras (NR) em especial a 

NR 32. 

 3.24. Observar conduta adequada na utilização dos equipamentos disponibilizados para a prestação 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

 4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 a) Efetuar o pagamento ajustado;  

 b) Dar as condições necessárias à execução do Contrato à CONTRATADA;  

 c) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato e, por seus prepostos, comunicar a ocorrência 

de qualquer irregularidade, falta disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o 

serviço à CONTRATADA, a fim de que, apurada a procedência, sejam tomadas as providências cabíveis;  

 d) Manter cadastro de todos os empregados que prestarem serviços nas suas dependências com os 

seguintes dados: nome, nº da carteira de identidade e CPF/MF, endereço e telefone;  

 e) Examinar a documentação exigida, verificando o integral cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias;  

 f) Entrevistar, periodicamente, os empregados da CONTRATADA destacados na execução dos 

trabalhos, para verificação de possíveis irregularidades, que, constatadas, deverão ser comunicadas 

formalmente à CONTRATADA, para correção e pagamento, sob pena de glosa ou retenção no pagamento da 

fatura;  

 g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos 

termos da legislação vigente.  

 h) Exercer a fiscalização dos serviços e emitir Relatório Mensal baseado no “Roteiro de Inspeção 

Semanal” para avaliação da qualidade dos serviços contratados e descritos neste Termo de Referência; 

 i) Verificar a aplicação de cursos de treinamento e reciclagens periódicas, assim como apresentar o 

relato dos resultados obtidos; 

 j) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contratada e 

que digam respeito à natureza dos serviços a executar. 

 k) Será responsável pelo transporte dos profissionais em caso de campanhas e eventos. 

 l) Atuar por meio de seu representante na fiscalização da entrega do objeto licitado. 
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 m) Os materiais e de trabalho e insumos de limpeza serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 5.1. O recebimento e fiscalização dos serviços será pelo Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito, Sr. Maurício Angelo Kohls, pela Secretária de Educação e Desporto, Sra. Emanueli Unfer, pela 

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Sra. Maria Rosângela Ribeiro Roubuste, e pela Secretária de 

Saúde Graciela de Lima Barchet, estes que também serão os fiscais do(s) Contrato(s), assim como na forma 

prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 5.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no Contrato, a 

empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

sujeitando-se às penalidades previstas no edital.  

 5.3. Metodologia de Avaliação da Qualidade e Aceite dos Serviços Prestados: 

 5.3.1 A comprovação da qualidade dos serviços prestados será realizada por fiscal indicado pelo 

Contratante, ao qual caberá avaliar a aceitação dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 6.1. Pelos serviços prestados receberá a Contratada o valor total mensal de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxx), referente ao lote ........ . 

 6.1.1 O pagamento dos serviços será efetuado, mensalmente, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

 6.2. Mensalmente:  

 a) Nota Fiscal com identificação do número do Contrato; 

 b) Relatório da prestação dos serviços, discriminando as tarefas executadas, que deverá estar visado 

pelo empregado do CONTRATANTE encarregado pela fiscalização do cumprimento das obrigações, que 

emitirá seu “de acordo”, aporá carimbo e assinatura;  

 c) Recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinários, noturno, horas extras, de 

insalubridade, periculosidade, conforme o caso;  

 d) Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto);  

 e) Guias de INSS e FGTS quitadas com o relatório da GFIP relativo aos funcionários que 

prestaram os serviços; 

 f) Guias de recolhimento do ISSQN relativa à parcela a receber; 

 g) Recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição;  

 h) Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;  

 i) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 

dentro do prazo de validade;  

 

 6.3. Anualmente e/ou quando ocorrer o evento:  

 a) Avisos e recibos de férias;  

 b) Recibos do décimo terceiro salário;  

 c) Relação anual de informações - RAIS -;  

 d) Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas;  

 e) Ficha de registro de empregado;  

 f) Contrato de trabalho;  

 g) Aviso prévio, pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho;  

 h) Autorização para descontos salariais;  

 i) Outros documentos peculiares ao contrato de trabalho. 

 

 6.4. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

 a) Relação dos empregados, contendo nome completo, local de trabalho, número da carteira de 

trabalho, RG, CPF, Cópia da carteira trabalho, onde consta o contrato trabalho; 
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 b) Exames médicos admissionais dos empregados;  

 c) Entregar até o dia trinta do mês, os documentos solicitados junto à nota conforme este TR;  

 d) Cópia da folha de pagamento analítica ao mês da prestação de serviço; 

 e) Cópia do contra cheque dos empregados relativos ao mês da prestação do serviço; 

 f) Comprovante dos benefícios, vale alimentação, vale transporte, entre outros;  

 g) Comprovante de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;  

 h) Entrega da cópia da documentação, quando em extinção ou rescisão do contrato, após o último mês 

da prestação de serviço, termo de rescisão de trabalho dos empregados, guias de recolhimento da contribuição 

previdenciária, extratos de depósitos efetuados, exames médicos admissionais dos empregados dispensados. 

 

 6.5. Os pagamentos serão realizados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, sem qualquer forma de reajuste, pagos via sistema bancário.   

 6.6. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

 6.7. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, pela 

Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar 

documentação que comprove o mesmo. 

 6.8. Ao preço não será admitido qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e 

custos, tais como despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais e trabalhistas e outras pertinentes ao 

objeto licitado, independente da ocorrência ou não de fato superveniente, salvo necessidade reequilíbrio 

financeiro do contrato. 

 6.9. Caso haja alguma irregularidade na realização dos serviços, o pagamento poderá ser bloqueado até 

que o serviço seja realizado pela Contratada, de forma satisfatória. 

 6.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de 

Agudo. 

 6.11. Considerando tratar-se de serviço de natureza contínua, na forma do artigo 57, inciso II da Lei 

Federal nº. 8.666/93, o faturamento será feito em conformidade com a apresentação das folhas pontos do 

número exato de profissionais contratados e serviços prestados no mês. 

 6.12. Não poderão constar rasuras ou serem assinadas por outras pessoas, sendo entregues juntos com 

nota e com os comprovantes de regularidade fiscal e demais documentos exigidos neste Termo. 

 6.13. Deverá constar nas folhas pontos, as faltas e/ou licenças saúde, assinadas e carimbadas pelo 

Supervisor da empresa responsável pelos serviços na Prefeitura Municipal de Agudo, após conferidas 

rubricada pelo fiscal do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO E REJUSTE DOS PREÇOS:  

 7.1. A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

 7.2. Os preços do contrato serão reajustados da seguinte forma:  

 I. Montante A: será reajustado na data-base da categoria, mediante apresentação de Acordo ou 

Convenção Coletiva, CCT, do respectivo sindicato (A categoria será aquela apresentada na proposta da 

empresa na licitação);  

 II. Montante B: será reajustado quando houver reajuste no valor do Vale Transporte da localidade da 

prestação dos serviços, mediante comprovação e solicitação da contratada;  

 III. Montante C: o preço dos serviços poderá ser reajustado, anualmente, pelo IPCA ou algum outro 

que venha a substituí-lo.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E MULTAS: 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
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a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

9.1. A rescisão contratual poderá ser: 

9.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

9.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

conseqüências previstas no item 8.1, letras “c” e “d”. 

9.3. Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

9.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que 

haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver 

sofrido. 

9.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as conseqüências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS: 

 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Secretaria de Educação e Desporto 

2065 20 

2066 31 

2069 31 

2070 20 

2071 31 

2089 001 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito 

2172 001 

Secretaria de Saúde 2042 40 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 2101 001 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: 

 11.1. O CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência pelo período de 12 

(doze) meses, podendo ser renovado na forma do art. 57, da Lei Federal 8.666/93.  
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 11.2. Assinado o contrato, atendido as obrigações da Administração, a Contratada terá o prazo de até 

05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Serviço, para o efetivo início dos trabalhos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1. A empresa contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   

 12.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 

Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 12.3. A parte Contratada declara ainda estar ciente e conforme com todas as disposições e regras 

atinentes a Contratos, contidas na Lei 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas contidas na 

licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste Contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias de igual 

teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o Contrato lido e 

conferido e  estando de acordo com o estipulado.                                                                                                            

                         

                                                                                        Agudo, xx de xxxxxxxxxxxx de 2022. 

 

 

 

    LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

           Prefeito Municipal                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxx                       

               Contratante                                                                                             Contratada          

 

 

 

EMANUELI UNFER                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CPF: 001.955.010-39                                                                                 CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                        Testemunha 

 

 

 

MAURÍCIO ANGELO KOHLS 

CPF: 030.469.610-22 

Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

 

MARIA ROSÂNGELA RIBEIRO ROUBUSTE 

CPF: 623.368.430-72                                                                

Testemunha e Fiscal do Contrato 

 

 

 

GRACIELA DE LIMA BARCHET 

CPF: 904.579.510-87 

Testemunha e Fiscal do Contrato 


