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PR E FE IT UR A  D E S ÃO  L UÍS  

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73.2016 - REPUBLICAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº 030 – 12.267/2016 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por 

intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 05, de 02 de março de 2016, na forma da 

Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, e do Decreto 

nº 7.892/2013, e Decreto Municipal nº. 44.406/2013 torna público que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o REGISTRO 

DE PREÇOS para futura contratação de empresa para prestação dos serviços de 

portaria para rede municipal de educação, bem como os demais prédios da 

administração da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições a seguir 

estabelecidas: 

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA  

DIA: 09.03.2017 

HORÁRIO: 15:00 horas 

LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, 

Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
a) REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa para prestação dos serviços de 

portaria para rede municipal de educação, bem como os demais prédios da administração da 

Secretaria Municipal de Educação. 

b) o valor máximo para contratação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO 

CONTRATANTE constante no item 10 do Termo de Referência, anexo I do edital é de R$ R$ 

22.371.451,20 (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e 

cinquenta e um reais e vinte centavos). 

 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013, para registros de 

preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será 

exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
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a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.  

b) não poderão participar deste Pregão:  

b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;  

b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da 

qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado;  

b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;  

b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na 

forma do inciso anterior;  

b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que 

integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa 

jurídica punida na forma dos incisos anteriores.  

b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste 

certame; 

b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

não agem representando interesse econômico em comum;  

b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

b.12) Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação 

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo IIIao Edital, e a 

proibição do artigo 4° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, 

do qual esta Municipalidade opcionalmente seguirá. 

c) considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 

conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 

115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples 

Nacional, que porventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de 

optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da 

legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a 
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contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, 

inciso XII, art. 30, inciso II, e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e alterações.  

c.1. O licitante optante pelo Simples Nacional, que porventura venha a ser 

contratado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá 

apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a 

assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que 

gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, 

Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações.  

c.2. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no 

prazo estabelecido na condição anterior, o ÓRGÃO LICITANTE, em obediência ao princípio da 

probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações.  

d) A vedação estabelecida na condição anterior não se aplica às atividades de que trata o art. 

18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, conforme 

dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas 

cumulativamente com atividades vedadas.  

 

5. DO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS 
 

a) Não será exigida obrigatoriamente a vistoria, em atendimento a entendimento pacificado 

pelo TCU, devendo o Licitante emitir Declaração que conhece as condições do local a serem 

executados os serviços e podendo o licitante, caso queira, realizar a vistoria nos locais onde 

os serviços serão realizados conforme Termo de Referência: 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada 

e rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter, 

obrigatoriamente:  

 Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax 

da Empresa licitante.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data prevista para a abertura dos envelopes de proposta.  
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o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas 

pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.  

 Descrição detalhada dos serviços ofertados, em conformidade com as especificações 

constantes do Projeto Básico (ANEXO I), com a indicação da unidade e quantidade. 

 Preço global para a execução dos serviços propostos, já inclusos todos os tributos, 

fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto. 

o As licitantes deverão apresentar a proposta de acordo com as normas 

editalícias acompanhada da planilha de custo e formação de preço 

IN/SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas posteriores alterações, da 

forma a seguir: 

 Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, que demonstre a composição 

do preço mensal e global cotados para a prestação dos serviços, incluindo despesas 

diretas, indiretas e lucro, conforme planilha de custos e formação de preços, que em 

obediência ao art. 24 da IN/SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, será entregue 

e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em que poderá ser 

ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, 

desde que não haja majoração do preço proposto.    

 Após a fase de lances, o Pregoeiro suspenderá a sessão e estabelecerá o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a licitante provisoriamente declarada 

vencedora apresente sua Proposta acompanhada da Planilha de Composição 

de Custos e Formação de Preços. 

 A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo disposto no item 12 do 

Termo de Referência; 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a) os licitantes deverão atender às seguintes exigências:  

Habilitação Parcial 

Habilitação Jurídica 

 Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, 

no caso de pessoa física;  
 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

 
 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

 
 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
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estrangeira em funcionamento no País;  

 

Regularidade Fiscal 

e Trabalhista  
 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;  

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 
 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que 

estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:  

 
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 

(Débitos Fiscais e Dívida Ativa). 
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos 

Municipais e Dívida Ativa) e Alvará de Funcionamento. 

o Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu 
período de validade; e 

o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de 
validade.  

o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.  

 

Qualificação 

Econômica 
Financeira  

 

 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de apresentação da proposta de preço. 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez 

Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);  
 

 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social; 
 

 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 

 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do Anexo II , “f” do Edital, de que 
um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 

com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é 
superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na 

forma descrita na alínea acima, observados os seguintes requisitos: 

1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 
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do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; 

 2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante 
deverá apresentar justificativas; 

 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, 
acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 

levantado com base no mês imediatamente anterior à data de 
apresentação da proposta.  

 

 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  
 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;  

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento 

Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, 
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. 

Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos 

de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

 

Habilitação Complementar 

Qualificação-

Técnica 
 

 

 Atestado de capacidade técnica, em nome do licitante, que comprove 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto deste Pregão, com fornecimento mínimo de 140 (cento e 
quarenta) postos, que correspondem a 50% (cinquenta por cento) do 

objeto. 
 Comprovação de que tenha executado serviços de terceirização 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior 

a 3 (três) anos. 

 Declaração de que o licitante instalará escritório em local 

(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser 
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da 

vigência do contrato. 
  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.  
 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 

 Justificadamente, a depender da especificidade do objeto a ser licitado, 

os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira constantes 
deste artigo poderão ser adaptados, suprimidos ou acrescidos de outros 

considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos 

arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Declarações 

 

 Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

conforme Anexo II.  
 

 Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste 

certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. 
Anexo II. 

 

 Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo II. 

 

 

b) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

c) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também 

devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  

d) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos.  

e) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 

nome da matriz.  

f) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais 

para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

g) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviada via postal 

ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

h) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se 

como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

i) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

8. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
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a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou 

solicitar esclarecimentos mediante protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e 

sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, na Av. Jerônimo 

de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.  

b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou 

prestará esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis.  

c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

9.  DA SESSÃO  

a) a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por 

um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este 

Edital e seus Anexos.  

b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu 

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste 

Edital.  

c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação e dos envelopes.  

 

10. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS  

 

a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:  

 Credenciamento;  

 Abertura da Sessão 

 Da entrega dos Envelopes  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte  

 Fase de habilitação 

 Da Adequação da Proposta de Preço  

 Fase Recursal  

 



 

 

Pregão Presencial nº. 73.2016CPL  

 

9 
 

PR E FE IT UR A  D E S ÃO  L UÍS  

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 

11. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 
a) até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio, 

procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, 

comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

 Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo 

certame; e  

 Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;  

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para 

credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, 

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

Identidade ou outro documento equivalente, com copia do respectivo documento. 

c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 

sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia 

do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes 

na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.  

e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de 

enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal 

nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também 

para as cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega 

da referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 

previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 bem como pela Lei Municipal 

4.830/2007 

 

12. DA ABERTURA DA SESSÃO  

 

a) a abertura da sessão pública deste certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.  

                                                           
1
 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
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b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (conforme modelo 

constante no anexo II) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de 

habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.  

c) a Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, 

pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.  

 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação 

vigente.  

 

13. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO)  

a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser 

apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender 

aos requisitos abaixo:  

 Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

 Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73.2016 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73.2016 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão 

desclassificadas.  

d) não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros 

setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.  
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e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a 

submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de 

Pregão e seus Anexos.  

 
14. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES 

DE LANCE. 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará: 

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos 

neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do 

Decreto Municipal n.º 28.970/06; 

b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, 

III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como 

base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, 

na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 

28.928/06. 

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações 

técnicas do objeto.  

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 Não atenderem às exigências do Edital; 

 Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado; 

 Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, 

admitindo-se, para tanto: 

o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela 

Administração; ou.  

o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; 

 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre 

posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-

manutenção da proposta. 

 Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, 

sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência. 
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 Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e 

o preço seja compatível com os praticados no mercado; 

 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder 

o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. 

 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão.  

 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base 

nas propostas dos demais concorrentes. 

Da Classificação das propostas 

 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de 

MENOR PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 

de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances; 

 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o 

Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais; 

 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o 

certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances; 

 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta 

classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de 

ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da 

proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação. 

Dos lances verbais 

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo 

de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.  

b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso 

anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes.  

d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;  
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

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

ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor 

classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa 

que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.  

h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a 

respectiva fase.  

 
15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

a) na apreciação, julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro levará em 

consideração, exclusivamente, o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.  

b) em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros 

e, entre os expressos em algarismos e os declarados por extenso, serão considerados estes 

últimos.  

 

16. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

a) após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 

de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará 

um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da 

oferta final do desempate;  

b) o interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006;  
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c) caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório 

correrá seu curso normal.  

 
17. DA NEGOCIAÇÃO  

a) é sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando 

aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou 

condições de classificação e habilitação;  

b) o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação.  

c) a negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

 

18. DA HABILITAÇÃO  

a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;  

b) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

c) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período a critério da Administração Pública, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

d) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e 

facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

e) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

f) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.  

g) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

19. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA  
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço 

adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da assinatura da 

ata de sessão. 

b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em 

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 

Pregoeiro.  

 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados ao órgão licitante. 

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  

d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários 

que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O 

ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.  

e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades 

apontadas pelo Pregoeiro.   

f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante 

observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)  

 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais 

sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de 

preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e 

 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória 

dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas 

quantidades. 

 

20. DOS RECURSOS  

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes 

presentes e credenciados possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de 

recurso.  

b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de 

recorrer.  

c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor.  

d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:  

 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;  
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 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;  

 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, 

concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;  

 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais 

presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo 

na sequência daquele concedido ao recorrente;  

 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos 

meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;  

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do 

recurso, podendo haver adjudicação parcial. 

f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 
21. DA HOMOLOGAÇÃO  

a) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da 

Licitação. 

 

22. DO REGISTRO DE PREÇOS  

a) o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013 

e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.  

b) a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.  

 

23. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a) depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro de 3 (três) dias úteis, a CPL 

publicará a Ata de Registro de Preços. 

b) a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.  

c) ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens a 

ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 

também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital.  

d) a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições.  
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e) não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da 

Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo 

daquela.  

 

24. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a)Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do 

beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal 

nº. 44.406/2013. 

b)As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

b) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

25. DA VIGÊNGIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

a) o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da 

sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.  

b) durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº 

7.892/2013 e 44.406/2013. 

 Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro processo licitatório.  

26. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a) O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e 

44.406/2013, e ainda, ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores e prestadores de 

serviço. 

 

27. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP  

a) os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior 

a 12 (doze) meses, nas seguintes hipóteses:  

 Adequação dos preços registrados aos de mercado.  
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b) a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, acréscimos no quantitativo 

registrado na Ata, mesmo se for inferior ao limite do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, no curso do 

SRP, observarão procedimento licitatório próprio.  

c) a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma 

publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação 

de propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões 

constantes dos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.  

 

28. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

a) o cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando 

ocorrer alguma das situações previstas nos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.  

 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos 

previstos nos Decretos nº 7.892/2013e e 44.406/2013.  

b) em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver, 

sobre a nova ordem de registro.  

 

29. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE  

a) depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a 

qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota 

de empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

b) poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 

licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 

deste Edital.  

c) os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação, 

pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam 

do instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando houver contrato)  

d) o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

data da entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho), 

comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas em anexo.  

e) o prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO 

CONTRATANTE.  
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f) por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por 

meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as 

condições de habilitação. 

 

30. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a) o CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho, compromete-

se a:  

 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas 

dependências.  

 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.  

 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações.  

b) outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.  

 

31. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

a) em conformidade com o artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, mediante recibo, o objeto da 

presente licitação será recebido. 

32. DO PAGAMENTO  

a) O pagamento será efetuado nos termos estabelecidos na Minuta do Contrato. 

b) caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o 

mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  

c) será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as 

orientações da Receita Federal do Brasil.  

33. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a) pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo 

contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

I. Advertência escrita;  

II. Multa na forma prevista no termo de referência;  

III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado 

cumpra as condições de reabilitação; e/ou 
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V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

(passível de exclusão - concorrência)  

b) as penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência.  

c) as penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por 

escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO 

LICITANTE.  

34. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:  

 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação;  

 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões;  

 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado e acessível a todos os interessados; e 

 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, 

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação.  

b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, 

ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente 

justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.  

c) a anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato (à da 

nota de empenho).  

d) os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 

tiver suportado no cumprimento do contrato.  

e) os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

f) na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente 

disposto em contrário.  
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g) o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.  

h) as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

i) a presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e 

regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.  

j) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial 

do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio 

eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato de 

aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central 

Permanente de licitação. 

k) a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

l) para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos 

Anexos deste Edital. 

 

35. DOS ANEXOS  

a) constitui parte integrante deste Edital:  

 ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II - MODELOS:  

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

MODELO E – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

MODELO F - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 ANEXO III – TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO ENTRE MPT E UNIÃO 

 ANEXO IV – MINUTAS: 

MINUTA A – ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 

 MINUTA B – CONTRATO 

 

37.  DO FORO  

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do 

Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

São Luís, 21 de fevereiro de 2017. 

 

           Alexandre Souza Farias 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PORTARIA 

 

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação –SEMED. 

SETOR SOLICITANTE: Superintendência da Área de Administração. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: ANDRÉ NILTON NUNES DA CUNHA 

DATA DA SOLICITAÇÃO:  29 de fevereiro de 2016. 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Registro de preços para futura contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de portaria para a Rede Municipal de Educação bem 

como para os demais prédios da Administração da Secretaria Municipal de Educação. 

1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência visa à realização de pregão, para formação de Registro de 

Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de porteiros, nas dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal 

de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de Serviço de Portaria tem como premissa complementar a melhoria do 

atendimento dos acessos nas dependências das Unidades Básicas de Ensino da 

Rede Municipal de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED, com vista ao 

aperfeiçoamento do controle e monitoramento do fluxo de pessoas. 

2.2. Para garantir níveis mínimos de segurança e o desenvolvimento das atividades 

educacionais e administrativas nas Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de 

Educação e nos prédios Administrativos da SEMED, é inexorável a implantação do 

efetivo de serviços de terceiros. 
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2.3. A utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se a forma adequada para 

realização do certame haja vista que não há obrigatoriedade de declinação da dotação 

orçamentária, não obriga a administração pública a realizar a contratação e mais, 

denota ao ente público a possibilidade de maior adequação da disponibilidade 

financeira à necessidade dos serviços citados. 

2.4. O serviço de porteiro e suas atribuições podem ser objetivamente descritas, desta 

feita caracterizando-se como comum, podendo pois, ser o certame na modalidade 

Pregão, nos termos da legislação vigente atinente à espécie. 

3. OBJETO 

3.1.   Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços fornecimento de mão de obra para a função de PORTEIRO para atuarem 

nas dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de Educação e 

nos prédios Administrativos da SEMED, perfazendo um total de 280 (duzentos e 

oitenta) postos de serviço, incluso nos serviços o fornecimento de uniforme completo, 

materiais e equipamentos se necessários. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1. A Licitante para participar do processo deverá apresentar os seguintes documentos de 

habilitação: 

4.1.1. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente e edital, a(s) 

licitante(s) deverá (ão) apresentar ainda: 

4.1.2. Atestado de capacidade técnica, demonstrando que a empresa licitante 

prestou serviços de portaria, como fornecimento de, no mínimo, 140 (cento e 

quarenta) postos que correspondem a 50% (cinquenta por cento) do objeto 

do presente certame. 

5. DETALHAMENTO DOS POSTOS 

5.1. Localização dos Postos de serviço de PORTEIROS é descrita no Anexo I deste Termo 

de Referência. Os horários de trabalho e carga laboral estão descritos no quadro 

abaixo. 

5.2. Poderá a SEMED alocar, livremente, conforme sua conveniência administrativa a 

quantidade de postos de porteiro, por Unidade Básica de Ensino e prédios 

administrativos, assim como mudar a localização dos mesmos, respeitados os limites 

da contratação e os permissivos legais de ampliação e redução de quantitativos, tudo 

conforme a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02. 
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Quadro de Pessoal  

Tipo de 
Posto/Set

or 

Horário de 
trabalho 

Nº de 
funcionários/p

osto 

Escala de 
Trabalho 

Funcionam
ento 

Funç
ão 

Quantid
ade 

Posto de 
Escolas 12 

horas 
diurna de 
portaria 

7:00hs ás 
19:00hs 

2 

12 X 36 hs 
Diárias 

 

Segunda-
Feira à 

Domingo 

Portei
ro 

250 

Posto 
Administrat

ivos 12 
horas 

diurna de 
portaria 

7:00hs às 
19:00hs 

2 

12 X 36 hs 
Diárias 

 

Segunda-
Feira à 

Domingo 

Portei
ro 

30 

       

Total de 
Postos 

     280 

 

 
     

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PORTEIROS 

A prestação dos serviços de Porteiro nos Postos fixados pela SAAD (Superintendência da 

Área de Administração) envolve a alocação, pela CONTRATADA, de mão-de-obra 

capacitada para: 

6.1. Comunicar imediatamente a SAAD, através do porteiro, qualquer anormalidade 

verificada, em relação ao cumprimento das rotinas e normas validadas pela 

CONTRATANTE, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 

6.2. Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da SAAD e manter os 

números dos telefones dos seguintes órgãos; “Polícia Militar do Estado do Maranhão”, 

“Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão” e da vigilância interna, bem como 

outros números de interesse que serão, oportunamente, fornecidos pela Contratante; 

6.3. Permitir o ingresso nas dependências, previamente definidas, da Instituição somente 

de pessoas previamente autorizadas pela SEMED; 
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6.4. Repassar para o(s) porteiro(s) que está (ao) assumindo o Posto, por meio do livro de 

registro de ocorrências, quando do fim do expediente, todas as orientações recebidas 

e em vigor, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas 

imediações; 

6.5. Quando tratar-se de fato que possa comprometer a segurança de alunos e servidores 

a comunicação supra também deverá ser repassada a SASE (Superintendência da 

Área de Segurança Escolar). 

6.6. Comunicar verbalmente e por escrito, a SAAD, todo acontecimento entendido como 

irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da SEMED; 

6.7. Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas, veículos, bens patrimoniais, 

equipamentos e materiais nas dependências das Unidades Básicas de Ensino da 

Rede Municipal de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED; 

6.8. Proibir a utilização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de 

bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

6.9. Assumir diariamente o Posto de serviço, devidamente identificado e uniformizado ; 

6.10. Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou 

materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua 

guarda quando for o caso; 

6.11. Manter o(s) porteiro(s) no Posto de serviço, não devendo se afastar(em) de seus 

afazeres, principalmente para atenderem chamados ou cumprir tarefas solicitadas por 

terceiros não autorizados; 

6.12. Registrar e controlar, juntamente com a SAAD, diariamente a freqüência e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto de serviço em que 

estiver prestando seus serviços; 

6.13. A programação dos serviços será feita periodicamente pela SAAD e deverão ser 

cumpridos, pela CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de forma a 

garantir as condições adequadas aos servidores e das pessoas em geral; 

6.14. Não permitir o acesso e atuação de vendedores às dependências da edificação 

onde prestar serviço sem o prévio conhecimento e autorização da autoridade 

competente;   

6.15. Orientar os visitantes quanto à localização e horário de funcionamento dos 

serviços, bem como organizar filas para atendimento, dando preferência aos idosos, 

gestantes e deficientes, conforme previsto em lei; 
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6.16. Permitir a entrada de servidores e empregados fora do horário de expediente 

somente quando devidamente autorizados, registrando o fato em livro próprio ou 

sistema informatizado de identificação; 

6.17. Não permitir o acesso de pessoa que se negue à identificação regulamentar, salvo 

por decisão e/ou autorização expressa do executor do contrato; 

6.18. Permitir a saída de material pertencente à Contratante somente mediante 

documentação expedida pelo setor competente da Administração; 

7. VISANDO A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A CONTRATADA, SE 

OBRIGA A: 

7.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

7.2. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada 

de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

7.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, 

incluindo materiais, mão-de-obra, locomoção, seguros de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem 

devidos, relativamente à execução dos serviços e aos empregados; 

7.4. Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao 

FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Carteiras Profissionais 

devidamente registradas. Deverá a Contratada, no ato do recebimento mensal do 

valor pactuado no contrato, apresentar comprovantes atualizados de regularidade 

fiscal, previdenciária, trabalhistas referentes às obrigações patronais e os relacionados 

à força de trabalho. 

7.5. Manter o seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por crachá, contendo 

nome completo, função, fotografia recente, número de RG, quando em trabalho, bem 

como, substituir, imediatamente, todo e qualquer de seus empregados ou prepostos 

que sejam julgados inconvenientes à ordem ou às normas disciplinares da SEMED; 

7.5.1. O uniforme a ser fornecido pela CONTRATADA deverá ser composto de duas 

camisas manga curta, duas calças, dois pares de meia e um par de sapatos ou 

botas. 
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7.5.2. Os materiais, os formatos e as cores das peças do uniforme são de livre 

escolha do licitante devendo somente conter a logomarca da empresa e os 

dizeres “A SERVIÇO DA SEMED”.  

7.6. Dar treinamento específico para os funcionários que exercerão as atividades e ao final 

do treinamento fornecer uma cópia das listas de presença devem ser encaminhas a 

SEMED. Somente após a realização do treinamento, com avaliação do conteúdo 

programático pelo responsável da SEMED, os empregados da Licitante Vencedora 

poderão iniciar suas atividades; 

7.7. Realizar treinamento anual com cópia do conteúdo programático a contratante para 

avaliação, aprovação e lista de presença. 

7.8. Substituir qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de maneira a 

não prejudicar a normalidade da execução dos serviços. Na hipótese de empregado 

faltante/ausente, a Contratada deverá efetuar a substituição em no máximo uma hora 

após o início da jornada prevista; 

7.9. Submeter-se às normas e condições baixadas pela SEMED, quanto ao 

comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados, bem como ao 

cumprimento dos horários estabelecidos e ao controle de presença e permanência 

dos empregados em serviço; 

7.10. Impedir o acesso aos diversos setores do SEMED, de vendedores ambulantes, 

sacoleiros, pedintes, etc.; 

7.11. Providenciar para que os porteiros (as) não deixem seu posto de trabalho, 

exceto quando da ocorrência de força maior devidamente comprovada ou no exercício 

de alguma atividade atinente às suas funções; 

7.12. Controlar a saída de material de consumo e de bens permanentes da 

CONTRATANTE, que deverá ter prévia autorização e identificação em formulário 

próprio da pessoa e do objeto, bem como imediata informação do fato ao responsável 

direto da SEMED; 

7.13. Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá apresentar a 

relação de empregados, relativo ao quadro funcional disponibilizado para execução do 

contrato. Sempre que houver substituição de empregado deverão ser apresentados os 

mesmos documentos quando do início das atividades com no máximo de 24 horas da 

SEMED, observando o citado no item 8.4; 

7.14. Providenciar, anualmente, à suas expensas, a renovação dos exames de 

saúde física e mental do funcionário e apresentar comprovante a SEMED. 
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7.15. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 

Legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, for 

vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que verificados em dependências das dependências das Unidades Básicas de 

Ensino da Rede Municipal de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED; 

7.16. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos que causem prejuízos ao 

patrimônio da SEMED, quer sejam por seu pessoal, quer sejam em conseqüência da 

má execução dos serviços; 

7.17. Iniciar as Atividades no máximo até 10 (dez) dias úteis após a emissão da 

Ordem de Início dos Trabalhos, que será expedida pela SEMED; 

7.18. Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais ordens 

correlatas e orientações emanadas das autoridades de setores competentes para o 

fiel desempenho das atividades especificadas; 

7.19. Caso a sede da Licitante Vencedora estiver localizada em outro município, a 

empresa deverá manter escritório na cidade de São Luís - MA, designando um 

preposto que responderá pela execução do contrato, o qual servirá ainda de elemento 

permanente de ligação com a SEMED. Quando solicitado, o preposto deverá estar 

imediatamente nos postos de trabalho para resolver qualquer situação referente à 

execução do serviço. Na impossibilidade da presença imediata do Preposto, a 

CONTRATADA deverá enviar um substituto; 

7.20. Apresentar junto à nota fiscal/fatura folhas de pagamentos de seus 

funcionários, documentos comprobatórios de que as contribuições sociais, impostos, 

taxas e outras, estão sendo recolhidas em dia, conforme citado no item 8.4; 

7.21. Apresentar a SEMED, relatório de acompanhamento mensal dos serviços 

prestados; 

7.22. Comunicar a SEMED, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

7.23. É vedado aos empregados da CONTRATADA: 

7.23.1. Permanecer nas dependências da CONTRATANTE após o horário de 

trabalho; 

7.23.2. Organizar jogos de qualquer natureza e comercialização de objetos 

e/ou gêneros alimentícios; 
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7.23.3. Abrir armários, gavetas ou envelopes de qualquer natureza existente 

nas dependências da CONTRATANTE que não sejam parte de sua rotina de 

trabalho; 

7.23.4. Ingerir e/ou comercializar bebidas alcoólicas, ou quaisquer tipo de 

substância que causem dependência física, entorpecentes, fármacos, etc., nas 

dependências da CONTRATANTE; 

7.23.5. Abrir portas que dêem acesso às instalações da CONTRATANTE para 

terceiros, sem prévia autorização; 

7.23.6. Deslocar equipamentos e utensílios de propriedade da 

CONTRATANTE sem prévia autorização, ou que não sejam apenas 

deslocamentos necessários à execução de suas tarefas; 

7.23.7. Permitir a permanência de familiares ou pessoas estranhas à 

CONTRATANTE nos horários de trabalho sobre qualquer pretexto. 

7.24. Responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo de atuação ou ação que 

venha sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos 

de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 

decisões judiciais, eximindo a CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade; 

7.25. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar o valor correspondente 

aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais 

que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial. 

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1. Visando a execução do objeto deste contrato, a SEMED se obriga a: 

8.1.1. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de 

execução deste contrato; 

8.1.2. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução 

dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que a 

CONTRATADA possa desempenhar seus serviços nos limites do contrato, 

considerando principalmente a escala de trabalho previamente 

estabelecida; 

8.2. Fornecer e manter no local de trabalho todo equipamento, acessórios e demais 

materiais à prestação dos serviços (caso necessário); 
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8.3. Promover reuniões mensais com o(s) representante(s) da CONTRATADA definindo 

procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; 

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA vinculados à natureza dos serviços prestados; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

8.6. Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, indicando 

horário, local e pessoal responsável; 

8.7. Organizar arquivos contendo toda a documentação pertinente; 

8.8. Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade dos funcionários da 

CONTRATADA; 

8.9. Exigir que a CONTRATADA inspecione, periodicamente, os postos de serviço, de 

acordo com a rotina a ser estabelecida pela SEMED; 

8.9.1. A quantidade de funcionários designados pela CONTRATADA para fins de 

inspeção periódica dos postos de serviços é de livre escolha do licitante, 

devendo, contudo, o número de funcionários designados ser compatível com a 

efetiva realização da inspeção.  

8.10. Exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal executados que 

estejam em desacordo com o especificado no contrato; 

8.11. Executar visitas periódicas aos postos de serviço; 

8.12. Exigir, sempre que necessário e/ou quando da inclusão de novos funcionários, 

a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da função profissional dos 

empregados alocados para o serviço; 

8.13. Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como 

complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no 

respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), quando for o caso; 

8.14. Exigir que a CONTRATADA mantenha seus empregados devidamente 

identificados, por meio de crachás, contendo nome completo, função, fotografia 

recente, número de RG, número do certificado; 
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8.15. Liberar eventuais remanejamento de porteiros em atividades relacionadas a 

SEMED, dentro das dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede 

Municipal de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED, conforme 

solicitação prévia pela CONTRATANTE, visando atender demandas de caráter 

excepcional ; 

8.16. Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, 

acompanhadas de cópia de folha de pagamento emitida especificamente para o 

contrato, bem como cópia das respectivas guias de recolhimento das contribuições 

sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 

correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo 

declarado e na falta parcial ou total destas documentações, a Contratante deverá 

efetuar a cobrança; 

8.17. Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços periódicos estabelecidos 

pela SEMED; 

8.18. Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de 

instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços (MAPA MENSAL DE 

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS). 

8.19. A contratada deverá disponibilizar local apropriado para refeições e lanches de 

seus funcionários; 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. Reserva-se a SEMED o direito de impugnar a qualquer tempo, aqueles que, a seu 

juízo, não preencham os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços 

pertinentes; 

9.2. A CONTRATADA implantará em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 

Ordem de Início dos Trabalhos emitida pela SEMED, a mão-de-obra nos postos 

relacionados neste termo, cumprindo os horários conforme o número de funcionários à 

disposição por turno e horário de funcionamento de cada posto determinado pela 

SEMED conforme estabelecido no item 5.1 deste termo, informando, em tempo hábil, 

qualquer motivo que impossibilite o empregado de assumir o posto de serviço; 

9.3. Quando do início das atividades a CONTRATADA apresentará atestado de 

antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar nas 

dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de Educação e nos 

prédios Administrativos da SEMED; 
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9.4. A CONTRATADA deve manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 

desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela SEMED, bem como 

impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza 

grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma; 

9.5. Exigir da CONTRATADA, mediante notificação formal, independentemente de 

justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuação, permanência 

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina da repartição ou ao interesse da CONTRATANTE, devendo sua substituição 

ocorrer no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas sem o prejuízo do 

desenvolvimento das atividades; 

9.6. A CONTRATADA instruirá seu Preposto quanto à necessidade de acatar as 

orientações da SEMED inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho; 

9.7. A CONTRATADA relatará a SEMED toda e qualquer irregularidade observada nos 

Postos de Trabalho nas instalações onde houver prestação de serviços; 

9.8. A CONTRATADA deverá periodicamente e de acordo com a rotina a ser estabelecida 

pela SEMED, inspecionar os Postos de Trabalho; 

10. LIMITE SUPERIOR PARA CONTRATAÇÃO 

10.1. Os valores totais estimados foram elaborados com base na média de preços 

apresentados em orçamentos orientativos, estando os mesmos comprovados no 

respectivo Processo Licitatório. 

Discriminação dos Postos 

Preço 

Unitário 

 

Qtde. 

Postos 

Valor Médio 
Mensal (280 

postos) 

Serv. Porteiro Posto Unidade de Ensino 

07:00hs as 19:00hs 

R$ 6.658,17   
250 

 R$ 
1.859.787,60 

Serv. Porteiro Posto Administrativo 07:00hs ás 

19:00hs 

R$ 6.658,17 
30 

Valor Médio total para 12 meses     R$ 22.371.451,20                           
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Serviço de Portaria Media do Valor Unitário 

PORTEIRO U.E.B. R$ 6.658,17 

PORTEIRO ADM R$ 6.658,17 

 

11. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

11.1. A fiscalização será realizada pela SEMED, através da SAAD (Superintendência da 

Área de Administração), por meio do seu Superintendente: 

 

NOME DO FISCAL CARGO LOTAÇÃO 

André Nilton Nunes da 

Cunha 

Superintendente SAAD 

11.2. A CONTRATADA deverá apresentar uma fatura única correspondente ao serviço 

realizado no mês, até o dia 20, acompanhada das respectivas comprovações de 

recolhimento dos encargos sociais e relação dos funcionários, enviando a SEMED. 

12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

12.1. A licitante interessada em participar da licitação deverá apresentar a proposta de 

acordo com as normas editalícias, acompanhada da planilha de custo e formação 

de preços, conforme Modelo abaixo. 

 

PLANILHAS DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

  Nº Processo   

  Licitação Nº   

 Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
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 A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF   

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo   

D Nº de meses de execução contratual   

 Identificação do Serviço 

 Serviços de Porteiro Unidade de Medida Quantidade (total) a contratar (em 

função da unidade de medida) 

      

      

 

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, 

inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que 

devidamente justificado. 

Nota (2) - As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em 

determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da 

contratada para com a Administração. 

 

 ANEXO III-A 

MÃO-DE-OBRA 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-

DE-OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
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 1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  VALOR (R$) 

A Salário Base   

B Adicional de periculosidade   

C Adicional de insalubridade   

D Adicional noturno   

E Hora noturna adicional   

F Adicional de Hora Extra   

G Intervalo Intrajornada   

H Outros (especificar)   

  Total da Remuneração   

 MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Assistência médica e familiar   

D Auxilio creche   

E Seguro de vida, invalidez e funeral   

F Outros (especificar)   

  Total de Benefícios mensais e diários   

 Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor 

eventualmente pago pelo empregado). 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

 3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes   

B Materiais   

C Equipamentos   

D Outros (especificar)   

  Total de Insumos diversos   

Nota: Valores mensais por empregado. 
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MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS: 

 4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) 

A INSS     

B SESI ou SESC     

C SENAI ou SENAC     

D INCRA     

E Salário Educação     

F FGTS     

G Seguro acidente do trabalho     

H SEBRAE     

TOTAL       

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles 

estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

 Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

 4.2 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$) 

A 13º Salário   

B Adicional de Férias   

Subtotal   

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de 

Férias 

  

TOTAL   

 Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

 4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade   

TOTAL   
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão  

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado   

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado   

D Aviso prévio trabalhado   

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado   

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado   

TOTAL   

SUBMÓDULO 4.5 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  

4.5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO 

PROFISSIONAL AUSENTE 

VALOR (R$) 

A Férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

Subtotal   

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição   

TOTAL   

 Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

 4 MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 13º salário + Adicional de férias   

4.2 Encargos previdenciários e FGTS   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo de rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   
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4.6 Outros (especificar)   

TOTA L   

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

(R$) 

A 13º salário + Adicional de férias     

B Tributos     

  B1. Tributos Federais (especificar)     

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar)     

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar)     

  B4. Outros tributos (especificar)     

C Lucro     

TOTA L   

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 

faturamento. 

ANEXO III - B 

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

 MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR 

EMPREGADO) 

(R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração   

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 

outros) 

  

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas   

Subtotal (A + B +C+ D)   

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   
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ANEXO III-C 

Quadro-resumo - VALOR DOS SERVIÇOS 

 TIPO DE 

SERVIÇO 

(A) 

VALOR 

MENSAL 

PROPOSTO 

POR 

EMPREGAD

O (B) 

QUANTIDADE 

DE 

EMPREGADO

S POR POSTO 

(C) 

VALOR DA 

DIÁRIA DO 

SERVIÇO 

D=(B/30dias

) 

NÚMERO 

DE 

DIÁRIAS 

PREVISTA

S POR 

ANO (E)  

VALOR 

TOTAL 

DO 

SERVIÇ

O 

F = (D X 

E) 

Postos de 

Porteiro 

12:00hs/dia 

para escolas 

R$ R$ R$  R$ 

Postos de 

Porteiro 

12:00hs/dia 

para Prédios 

Administrativ

o da SEMED 

R$  R$  R$ 

 ANEXO III-D 

Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

DESCRIÇÃO  VALOR (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *   

B Valor da diária do serviço   

C Valor global da proposta 

(valor da diária do serviço X nº diárias previstas no 

edital). 

  

        Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 

Observações 

A empresa vencedora deverá encaminhar sua planilha de acordo com o lance ofertado. 
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A composição da Planilha dependerá da Legislação Vigente e da base estatística e realidade 

operacional da empresa. 

A empresa deverá preencher, inclusive, a memória de cálculo utilizada. 

O salário não poderá ser inferior ao valor normativo ou, em falta deste, do Salário Mínimo 

Nacional. 

A inclusão destes itens dependerá das peculiaridades de cada contrato e do Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho. 

Caso a empresa vencedora adote outro regime de tributação, deverá adequar seus índices, 

mesmo que o lance final esteja abaixo do valor estimado. 

 

                                       MAPA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIAS 

Empresa: 

 

Contrato n°: 

 

Fiscal: 

 

Mês/ano: 

 

Órgão/ Local / 

Campus / Unidade: 

 

1 – Os funcionários trabalharam devidamente 

identificados e uniformizados? (   ) SIM     (   ) 

NÃO 

Qtde de dias:  

............... 

Justifique: 

...................... 

2 – Os empregados da CONTRATADA são pontuais nas trocas de turnos? (   ) SIM     

(   ) NÃO 

3 – Foi realizada reunião com o representante da CONTRATADA com o intuito de 

promover o melhor andamento dos serviços prestados? (   ) SIM     (   ) NÃO 

4 – Os empregados da CONTRATADA têm apresentado por escrito, qualquer evento 

que esteja fora da rotina de trabalho, indicando horário, local e pessoal responsável? (   

) SIM     (   ) NÃO 

5 – O preposto da CONTRATADA tem inspecionado diariamente tanto no turno diurno 

quanto noturno os Postos? (   ) SIM     (   ) NÃO 
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6 – Houve inclusão de novos empregados pela CONTRATADA, para prestar serviço 

nas dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de Educação 

e nos prédios Administrativos da SEMED? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 

7 – As rotinas e normas estabelecidas pela CONTRATANTE têm sido seguidas 

fielmente pela CONTRATADA? (   ) SIM     (   ) NÃO 

8 – Os empregados da CONTRATADA têm realizado o controle de entrada e saída de 

pessoas da CONTRATANTE?     (    ) SIM     (   ) NÃO 

9 – Os porteiros têm registrado a entrada e saída de veículos, bens patrimoniais, 

equipamentos e materiais nas dependências da Instituição?           (    ) SIM     (   ) 

NÃO 

10 – Foi encontrado algum Posto sem a presença do empregado da CONTRATADA?     

(    ) SIM     (   ) NÃO 

 

 

 

  13. - OBRIGAÇÕES BÁSICAS DE EMERGÊNCIA 

 

 14.1 Acionar de imediato o Corpo de Bombeiros, em caso de incêndio, se necessário 

prestar os primeiros socorros à(s) vítima(s) de incêndio ou quaisquer outros acidentes, 

devendo encaminhar estas ao serviço médico; 

 14.2 Efetuar combate ao fogo, quando e onde ocorra. 

14. -  DAS MULTAS E INFRAÇÕES 

 

  

    Tabela 1. 

  GRAU CORRESPONDÊNCIA     

01 0,50% do valor mensal do contrato     

Ass. Fiscal:____________________________ 

 

Data: -----------------------------------------------------

_____________________ 
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02 1,00% do valor mensal do contrato     

03 3,00% do valor mensal do contrato     

04 5,00% do valor mensal do contrato     

05 1,00% do valor total da parcela restante a ser executada     

06 1,00% do valor total do contrato     

07 20,00% do valor total da parcela restante a ser executada     

08 20,00% do valor total do contrato     

    Tabela 2. 

  ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

Para os itens a seguir, quando a CONTRATADA: 

  01 Atrasar o início da prestação dos serviços, sem justificativa; 6 Por dia 

02 
Suspender ou interromper a execução dos serviços, salvo 

motivo de força maior ou caso fortuito; 5 
Por dia 

03 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais; 4 
Por ocorrência 

04 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados; 2 

Por funcionário e 

por dia 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, sem motivo justificado; 4 

Por serviço e por 

dia 

06 
Permitir a presença de empregado não uniformizado e/ou 

com uniforme mal apresentável e/ou sem crachá; 2 

Por funcionário e 

por ocorrência 

07 

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como 

por caráter permanente, ou deixar de providenciar 

recomposição complementar; 3 

Por ocorrência 

08 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 

material/equipamento/uniforme; 3 
Por ocorrência 
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09 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; 1 Por ocorrência 

10 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 

diversos do objeto do contrato; 3 
Por ocorrência 

11 
Retirar funcionário(s) do serviço durante o expediente, sem 

a anuência prévia da CONTRATANTE. 2 

Por funcionário e 

por ocorrência 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

 Para os itens a seguir, deixar de: 

 

  

 
12 

Registrar e controlar a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal; 
1 

Por funcionário e por 

dia 
 

13 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do fiscalizador; 
1 Por ocorrência 

 

14 
Entregar os salários, vales-transportes e/ou vales 

refeição nos prazos legais; 
3 

Por ocorrência e por 

dia 
 

15 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los, 

quando a legislação trabalhista impuser o uso de 

EPI’s; 

2 
Por funcionário e por 

ocorrência 
 

16 

Fornecer uniformes para seus empregados nas 

especificações, quantitativo e periodicidade 

estabelecida no contrato; 

1 
Por funcionário e por 

dia 
 

17 Efetuar a reposição de funcionários faltosos; 1 
Por funcionário e por 

dia 
 

18 

Substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições; 

1 
Por funcionário e por 

dia 
 

19 
Cumprir qualquer exigência contratual não prevista 

4 
Por item e por 
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nesta tabela de multas; ocorrência ou dia 

20 Manter regular a habilitação exigida na licitação; 1 
Por item e por 

ocorrência 
 

21 Assinar Termo Aditivo quando notificada. 4 Por dia 

 

Para os itens a seguir, quando a licitante vencedora deixar de executar os serviços, 

configurando-se: 

22 Inexecução parcial 7 Pela ocorrência 

 

23 Inexecução total 8 Pela ocorrência 

 

 

15. - DAS NOTIFICAÇÕES 

 

15.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá 

efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

16 - DA PUBLICAÇÃO 

  

16.1 A publicado do contrato com a licitante vencedora será feita no Diário Oficial do 

Município, de conformidade com o parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei. 8.666, de 21.06.93, 

ocorrendo às despesas por conta da CONTRATANTE. 

 

17 – DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

 

 17.1 Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributos, 

tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da 

execução do seu objeto. 
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18 – METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 18.1 Método de execução dos serviços de porteiro: 

  18.1.1 A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser 

iniciada em, no máximo, 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, devendo a 

Contratada, nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem 

fixados pela Contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir os serviços contratados. 

   18.1.2 Os serviços de portaria diurna serão e executados (initerruptamente), 

de modo que garanta controle de acesso de pessoas, veículos, bens patrimoniais, nos locais 

descriminados no item 6 deste termo de referência. 

    

__________________________________ 

ANDRÉ NILTON NUNES DA CUNHA  

Superintendente da Área de Administração. 

Aprovado com base no § 2º do 

Art. 7º da Lei Nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 (Licitações e 

contratos Administrativos) Em: 

São Luís/MA, 29 de fevereiro 

de 2016.                                                           

__________________________________ 

RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA  

    Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  

RELAÇÃO DOS POSTOS 

DISPONÍVEL EM PDF NO SITE DA PREFEITURA OU NESTA CENTRAL PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO. 
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ANEXO II 

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº ____, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de 

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

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

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou 

empresa) emissor. 
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ANEXO II 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU 

COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa _____________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins 

do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. ____, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

________________________, __ de _______ de 2016 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes 

e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta 

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 

4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007. 
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ANEXO II 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita 

no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação 

do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

 

Local, _____de___________ de ___ 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu 

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os 

seus termos. 

Local, _____de___________ de ___ 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada 

Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

 
 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de 
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;  

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

São Luís (MA), 
 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO II 

MODELO “C” 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de 2014) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
  

  

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

  
Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita 

no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________, 
estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a 

iniciativa privada e a administração pública: 

Nome do Órgão/Empresa                      Vigência do Contrato                    Valor total do 
Contrato 

____________________                    ________________                _________________ 
  

______________________                ________________                ________________ 

  
______________________                ________________                _________________ 

  
______________________                ________________                ________________ 

  

Valor total dos Contratos                                                                        
R$_______________ 

  
  

Local e data 
  

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 
  

Observação: 
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço 

completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
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ANEXO III 

 
TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL ENTRE A UNIÃO E O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador- Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro; 
 
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 
 
CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 
não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 
 
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente 
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de 
obra terceirizada; 
 
CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 
 
CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se 
à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas 
protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do 
trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e 
os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal); 
 
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves 
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, 
da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas; 
 
CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
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“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, 
e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a 
lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.” 
RESOLVEM 
 
Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas 
de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando 
o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em 
relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento 
essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: 
 
a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equentos, de veículos e de instalações; 
i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j) – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l) – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 
 
Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 
 
Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 
 
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação 
cujaatividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou 
váriasprofissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que 
nãodetenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
formaindividual (e não coletiva), pelos seus associados. 
 
Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, afim 
de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se osmesmos 
podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadoressubordinados), 
cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 
 
Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que 
osserviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da 
CláusulaPrimeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos 
cooperados,seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, 
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devendo serjuntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem 
as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o 
fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos 
porcooperativas de qualquer natureza. 
 
Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os 
serviçosdisciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente 
termo deconciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo 
parteintegrante desses editais, como anexo. 
 
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a 
licitantevencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores 
deserviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, 
condiçãoobrigatória à assinatura do respectivo contrato. 
 
DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 
 
Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a 
R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as 
condiçõesestabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao 
Fundo deAmparo ao Trabalhador (FAT). 
 
Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato 
deprestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira,será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista 
no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 
Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados nesteajuste, 
a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar suajustificativa 
perante o Ministério Público do Trabalho. 
 
DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
 
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das 
mesmasdiretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas esociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração 
pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação 
àsempresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento 
aoDepartamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério 
doPlanejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria 
noâmbito de sua competência. 
 
DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 
 
Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 
 
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data 
de sua homologação judicial. 
 
Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 
 
Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em 
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relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 
 
Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafoúnico, 
e 876, caput, da CLT. 
 
Brasília, 05 de junho de 2003. 
 
GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
 
BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 
 
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
 
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União –1ª Região Advogado da União 
 
Testemunhas: 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
 
PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE 
 
REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
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ANEXO IV - MINUTA “A” 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___ 
 

PROCESSO Nº. 030 – 12.267/2016 

 

 

Aos _________dias do mês de __________ do ano de dois mil e quatorze, autorizado pelo 

processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____ foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 

no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº. 44.406/2013 que, conjuntamente 

com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a 

Administração Municipal e a Licitante Vencedora.  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa para prestação 

dos serviços de locação de mão de obra para (portaria) para rede municipal de 

educação, bem como os demais prédios da administração da Secretaria Municipal de 

Educação. 

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de 

Licitação - CPL, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Vinhais, São 

Luís/MA., CEP: 65074-199 e CNPJ sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Mádison 

Leonardo Andrade Silva, portador do Carteira de Identidade RG nº ______ SSPMA e CPF/MF 

sob o n. º ________, a saber: 

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura. 

Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das 

empresas vencedoras do certame. 

 

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto nº 

44.406/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.  

 

DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Central 

Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central Permanente de 

Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
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registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a 

Central Permanente de Licitação - CPL.  

 

A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 

7892/2013 e Municipal nº 44.406/2013. 

 

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

São Luís, __ de ____de ___. 

 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

THIAGO VANDERLEI BRAGA 

Presidente CPL/PMSL 

 

 

NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
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ANEXO IV 

 
MINUTA DO CONTRATO “B” 

 

Ref: Processo Administrativo n.º 16217/2016 

 

 

MINUTA 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA PARA A FUNÇÃO DE PORTEIRO, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

– SEMED E A EMPRESA 

________________________. 

 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, O MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 

com sede na rua Sete de Setembro, nesta cidade de São Luis, neste ato, 

representada por seu titular Raimundo Moacir Mendes Feitosa, brasileiro, 

casado, professor, portador do CPF nº. 022.367.023-53, residente e domiciliado 

nesta cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e, de outro lado a 

firma ____________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

sob o nº. ___________________, representada por ______________________________, 

portador (a) do CPF n.º _________________, doravante denominada de 

CONTRATADA, firmam o presente contrato, decorrente de Registro de Preços, 

que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a 

espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

fornecimento de mão de obra para a função de PORTEIRO para atuarem nas 

dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de 
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Educação e nos prédios Administrativos da SEMED, perfazendo um total de 280 

(duzentos e oitenta) postos de serviço, incluso nos serviços o fornecimento de 

uniforme completo, materiais e equipamentos se necessários.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA  

Os Postos de vigilância serão preenchidos de acordo com a necessidade da 

administração pública até o limite dos 280 (duzentos e oitenta) postos licitados.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Localização dos Postos de serviço de PORTEIROS é 

descrita no Anexo I deste contrato. Os horários de trabalho e carga laboral 

estão descritos no quadro abaixo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá a SEMED alocar, livremente, conforme sua 

conveniência administrativa a quantidade de postos de porteiro, por Unidade 

Básica de Ensino e prédios administrativos, assim como mudar a localização 

dos mesmos, respeitados os limites da contratação e os permissivos legais de 

ampliação e redução de quantitativos, tudo conforme a Lei 8.666/93 e Lei 

10.520/02. 

 

Quadro de Pessoal  

Tipo de 
Posto/Setor 

Horário de 
trabalho 

Nº de 
funcionários/po

sto 

Escala de 
Trabalho 

Funcioname
nto 

Funçã
o 

Quantida
de 

Posto de 
Escolas 12 

horas diurna 
de portaria 

7:00hs ás 
19:00hs 

2 

12 X 36 hs 
Diárias 

 

Segunda-
Feira à 

Domingo 

Porteir
o 

250 

Posto 
Administrativ
os 12 horas 
diurna de 
portaria 

7:00hs às 
19:00hs 

2 

12 X 36 hs 
Diárias 

 

Segunda-
Feira à 

Domingo 

Porteir
o 

30 

       

Total de 
Postos 

     280 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS DOS PORTEIROS 
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A prestação dos serviços de Porteiro nos Postos fixados pela SAAD 

(Superintendência da Área de Administração) envolve a alocação, pela 

CONTRATADA, de mão-de-obra capacitada para: 

a) Comunicar imediatamente a SAAD, através do porteiro, qualquer 

anormalidade verificada, em relação ao cumprimento das rotinas e normas 

validadas pela CONTRATANTE, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias; 

b) Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da SAAD e 

manter os números dos telefones dos seguintes órgãos; “Polícia Militar do 

Estado do Maranhão”, “Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão” e da 

vigilância interna, bem como outros números de interesse que serão, 

oportunamente, fornecidos pela Contratante; 

c) Permitir o ingresso nas dependências, previamente definidas, da Instituição 

somente de pessoas previamente autorizadas pela SEMED; 

d) Repassar para o(s) porteiro(s) que está (ao) assumindo o Posto, por meio do 

livro de registro de ocorrências, quando do fim do expediente, todas as 

orientações recebidas e em vigor, bem como eventuais anomalias observadas 

nas instalações e suas imediações; 

e) Quando tratar-se de fato que possa comprometer a segurança de alunos e 

servidores a comunicação supra também deverá ser repassada a SASE 

(Superintendência da Área de Segurança Escolar). 

f) Comunicar verbalmente e por escrito, a SAAD, todo acontecimento 

entendido como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio 

da SEMED; 

g) Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas, veículos, bens 

patrimoniais, equipamentos e materiais nas dependências das Unidades 

Básicas de Ensino da Rede Municipal de Educação e nos prédios 

Administrativos da SEMED; 

h) Proibir a utilização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao 

local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 
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i) Assumir diariamente o Posto de serviço, devidamente identificado e 

uniformizado; 

j) Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou 

materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à 

sua guarda quando for o caso; 

k) Manter o(s) porteiro(s) no Posto de serviço, não devendo se afastar(em) de 

seus afazeres, principalmente para atenderem chamados ou cumprir tarefas 

solicitadas por terceiros não autorizados; 

l) Registrar e controlar, juntamente com a SAAD, diariamente a frequência e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto de serviço 

em que estiver prestando seus serviços; 

m) A programação dos serviços será feita periodicamente pela SAAD e 

deverão ser cumpridos, pela CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e 

de forma a garantir as condições adequadas aos servidores e das pessoas em 

geral; 

n) Não permitir o acesso e atuação de vendedores às dependências da 

edificação onde prestar serviço sem o prévio conhecimento e autorização da 

autoridade competente;   

o) Orientar os visitantes quanto à localização e horário de funcionamento dos 

serviços, bem como organizar filas para atendimento, dando preferência aos 

idosos, gestantes e deficientes, conforme previsto em lei; 

p) Permitir a entrada de servidores e empregados fora do horário de 

expediente somente quando devidamente autorizados, registrando o fato em 

livro próprio ou sistema informatizado de identificação; 

q) Não permitir o acesso de pessoa que se negue à identificação 

regulamentar, salvo por decisão e/ou autorização expressa do executor do 

contrato; 

r) Permitir a saída de material pertencente à Contratante somente mediante 

documentação expedida pelo setor competente da Administração; 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, nos 

termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8666/93.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O valor global a ser pago à CONTRATADA corresponde à R$ ______________. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar uma fatura única 

correspondente ao serviço realizado no mês, até o dia 20, acompanhada das 

respectivas comprovações de recolhimento dos encargos sociais e relação 

dos funcionários, enviando a SEMED.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura 

ou Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento 

por parte da empresa prestadora dos serviços, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação da SEMED;  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Incumbirá a Contratada a obrigação de apresentar, 

juntamente com as Notas Fiscais/Faturas, o cálculo minucioso e demonstração 

analítica das Notas Fiscais/Faturas apresentadas, submetendo-os à aprovação 

do Contratante. 

PARÁGRAFO QUARTO: O Contratante poderá, na Nota Fiscal/Fatura 

respectiva, efetuar desconto proporcional à inexecução parcial dos serviços, 

independente das outras penalidades aplicáveis.  

PARÁGRAFO QUINTO: Após o devido processamento, havendo a Contratada 

apresentado os documentos exigidos, os pagamentos serão creditados em 

nome da Contratada, na conta bancária indicada. 

PARÁGRAFO SEXTO: O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer 

Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  

a) serviços executados fora dos padrões éticos e de qualidade atribuíveis à 

espécie, conforme as especificações técnicas exigidas;  
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b) existência de qualquer débito para com este órgão.  

PARÁGRAFO SÉTIMO: Do valor das Notas Fiscais/Faturas apresentadas para 

pagamento serão deduzidos e /ou compensados, de pleno direito, pelo 

CONTRATANTE:  

a) impostos, contribuições, tributos em geral e demais valores referentes à 

retenção obrigatória; 

b) valores referentes a multas e quaisquer outras penalidades pecuniárias cuja 

aplicação tenha transitado em julgado na esfera administrativa, desde que, 

não haja suspensão determinada em juízo;  

c) valores referentes a indenizações ou despesas de qualquer natureza 

impostas ao CONTRATANTE por autoridade competente, em decorrência de 

descumprimento, pela CONTRATADA, de leis, regulamentos aplicáveis, 

sentenças judiciais, decisões administrativas etc;  

d) pagamentos anteriores indevidamente feitos pelo CONTRATANTE à 

contratada.  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Visando a execução do objeto deste contrato, a SEMED se obriga a:  

a) Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de 

execução deste contrato;  

b) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução 

dos serviços, proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA 

possa desempenhar seus serviços nos limites do contrato, considerando 

principalmente a escala de trabalho previamente estabelecida;  

c) Fornecer e manter no local de trabalho todo equipamento, acessórios e 

demais materiais à prestação dos serviços (caso necessário);  

d) Promover reuniões mensais com o(s) representante(s) da CONTRATADA 

definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos;  
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA vinculados à natureza dos serviços 

prestados;  

f) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

g) Informar, por escrito, qualquer evento que esteja fora da rotina de trabalho, 

indicando horário, local e pessoal responsável;  

h) Organizar arquivos contendo toda a documentação pertinente;  

i) Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade dos 

funcionários da CONTRATADA;  

j) Exigir que Preposto da CONTRATADA inspecione os postos de serviço, de 

acordo com a rotina estabelecida;  

k) A quantidade de funcionários designados pela CONTRATADA para fins de 

inspeção periódica dos postos de serviços é de livre escolha do licitante, 

devendo, contudo, o número de funcionários designados ser compatível 

com a efetiva realização da inspeção.  

l) Exigir da CONTRATADA a imediata correção de serviços mal executados 

que estejam em desacordo com o especificado no contrato; 

m) Executar visitas periódicas aos postos de serviço; 

n) Exigir, sempre que necessário e/ou quando da inclusão de novos 

funcionários, a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da 

função profissional dos empregados alocados para o serviço; 

o) Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como 

complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o 

disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), quando for o 

caso; 

p) Exigir que a CONTRATADA mantenha seus empregados devidamente 

identificados, por meio de crachás, contendo nome completo, função, 

fotografia recente, número de RG, número do certificado; 

q) Liberar eventuais remanejamento de porteiros em atividades relacionadas a 

SEMED, dentro das dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede 

Municipal de Educação e nos prédios Administrativos da SEMED, conforme 
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solicitação prévia pela CONTRATANTE, visando atender demandas de 

caráter excepcional; 

r) Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, 

acompanhadas de cópia de folha de pagamento emitida especificamente 

para o contrato, bem como cópia das respectivas guias de recolhimento 

das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência 

vencida, compatível com o efetivo declarado e na falta parcial ou total 

destas documentações, a Contratante deverá efetuar a cobrança; 

s) Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços periódicos 

estabelecidos pela SEMED; 

t) Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais utilizando de 

instrumentos de acompanhamento de execução dos serviços (MAPA 

MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS). 

u) A contratada deverá disponibilizar local apropriado para refeições e 

lanches de seus funcionários; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Responsabilizar-se a contratada:  

a) pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 

pelo órgão interessado;  

b) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, 

encarregada de acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

c) Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução 

contratual, incluindo materiais, mão-de-obra, locomoção, seguros de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e 

quaisquer outras que forem devidos, relativamente à execução dos serviços 

e aos empregados; 
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d) Manter durante toda a execução dos serviços as condições de 

regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

Carteiras Profissionais devidamente registradas. Deverá a Contratada, no 

ato do recebimento mensal do valor pactuado no contrato, apresentar 

comprovantes atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, 

trabalhistas referentes às obrigações patronais e os relacionados à força de 

trabalho.  

e) Manter o seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por crachá, 

contendo nome completo, função, fotografia recente, número de RG, 

quando em trabalho, bem como, substituir, imediatamente, todo e 

qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam julgados 

inconvenientes à ordem ou às normas disciplinares da SEMED;  

e.1 - O uniforme a ser fornecido pela CONTRATADA deverá ser composto de 

duas camisas manga curta, duas calças, dois pares de meia e um par de 

sapatos ou botas. 

e.2 - Os materiais, os formatos e as cores das peças do uniforme são de livre 

escolha do licitante devendo somente conter a logomarca da empresa e os 

dizeres “A SERVIÇO DA SEMED”.  

f) Dar treinamento específico para os funcionários que exercerão as 

atividades e ao final do treinamento fornecer uma cópia das listas de 

presença devem ser encaminhas a SEMED. Somente após a realização do 

treinamento, com avaliação do conteúdo programático pelo responsável 

da SEMED, os empregados da Licitante Vencedora poderão iniciar suas 

atividades;  

g) Realizar treinamento anual com cópia do conteúdo programático a 

contratante para avaliação, aprovação e lista de presença.  

h) Substituir qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de 

maneira a não prejudicar a normalidade da execução dos serviços.  

i) Na hipótese de empregado faltante/ausente, a Contratada deverá efetuar 

a substituição em no máximo uma hora após o início da jornada prevista; 

j) Submeter-se às normas e condições baixadas pela SEMED, quanto ao 

comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados, bem como 
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ao cumprimento dos horários estabelecidos e ao controle de presença e 

permanência dos empregados em serviço;  

k) Impedir o acesso aos diversos setores do SEMED, de vendedores 

ambulantes, sacoleiros, pedintes, etc.;  

l) Providenciar para que os porteiros (as) não deixem seu posto de trabalho, 

exceto quando da ocorrência de força maior devidamente comprovada 

ou no exercício de alguma atividade atinente às suas funções;  

m) Controlar a saída de material de consumo e de bens permanentes da 

CONTRATANTE, que deverá ter prévia autorização e identificação em 

formulário próprio da pessoa e do objeto, bem como imediata informação 

do fato ao responsável direto da SEMED;  

n) Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá 

apresentar a relação de empregados, relativo ao quadro funcional 

disponibilizado para execução do contrato. Sempre que houver substituição 

de empregado deverão ser apresentados os mesmos documentos quando 

do início das atividades com no máximo de 24 horas da SEMED, observando 

o citado no item “d” da cláusula quarta;  

o) Providenciar, anualmente, à suas expensas, a renovação dos exames de 

saúde física e mental do funcionário e apresentar comprovante a SEMED.  

p) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas 

na Legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência 

da espécie, for vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou 

em conexão com eles, ainda que verificados em dependências das 

dependências das Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de 

Educação e nos prédios Administrativos da SEMED; 

q) Assumir a responsabilidade por quaisquer danos que causem prejuízos ao 

patrimônio da SEMED, quer sejam por seu pessoal, quer sejam em 

consequência da má execução dos serviços;  

r) Iniciar as Atividades no máximo até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem 

de Início dos Trabalhos, que será expedida pela SEMED;  

s) Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais 

ordens correlatas e orientações emanadas das autoridades de setores 

competentes para o fiel desempenho das atividades especificadas;  
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t) Caso a sede social da CONTRATADA estiver localizada em outro município, 

a empresa deverá manter escritório na cidade de São Luís - MA, 

designando um preposto que responderá pela execução do contrato, o 

qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com a SEMED. 

Quando solicitado, o preposto deverá estar imediatamente nos postos de 

trabalho para resolver qualquer situação referente à execução do serviço. 

Na impossibilidade da presença imediata do Preposto, a CONTRATADA 

deverá enviar um substituto;  

u) Apresentar junto à nota fiscal/fatura folhas de pagamentos de seus 

funcionários, documentos comprobatórios de que as contribuições sociais, 

impostos, taxas e outras, estão sendo recolhidas em dia, observando o 

citado no item “d” da cláusula quarta;  

v) Apresentar a SEMED, relatório de acompanhamento mensal dos serviços 

prestados;  

w) Comunicar a SEMED, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado aos empregados da CONTRATADA:  

a) Permanecer nas dependências da CONTRATANTE após o horário de 

trabalho;  

b) Organizar jogos de qualquer natureza e comercialização de objetos e/ou 

gêneros alimentícios;  

c) Abrir armários, gavetas ou envelopes de qualquer natureza existente nas 

dependências da CONTRATANTE que não sejam parte de sua rotina de 

trabalho;  

d) Ingerir e/ou comercializar bebidas alcoólicas, ou quaisquer tipo de 

substância que causem dependência física, entorpecentes, fármacos, etc., 

nas dependências da CONTRATANTE;  

e) Abrir portas que dêem acesso às instalações da CONTRATANTE para 

terceiros, sem prévia autorização; 
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f) Deslocar equipamentos e utensílios de propriedade da CONTRATANTE sem 

prévia autorização, ou que não sejam apenas deslocamentos necessários à 

execução de suas tarefas;  

g) Permitir a permanência de familiares ou pessoas estranhas à CONTRATANTE 

nos horários de trabalho sobre qualquer pretexto.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Responder perante a CONTRATANTE por qualquer tipo 

de atuação ou ação que venha sofrer em decorrência da prestação de 

serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo 

nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a 

CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;  

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar 

o valor correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas 

pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos ou da garantia 

contratual, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão 

aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 5 a 7, que 

regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis 

Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado no cumprimento do objeto 

sujeitará a Contratada à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia, sobre o valor global previsto no contrato, enquanto 

perdurar o descumprimento ou irregularidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além da multa aludida no item anterior, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada, na 

hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos 

casos que ensejarem a sua rescisão, determinada por ato 

unilateral e escrito da Administração; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 

anterior poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b”. 

PARÁGRAFO QUARTO: As sanções previstas nos alíneas “c”  e “d” poderão, 

também, ser aplicadas às empresas que, em razão de contratos regidos  pela 

Lei Federal nº 8.666/1993: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra qualquer das 

hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei 8.666/93, com as consequências 

indicadas no art. 80 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízos das sanções 

previstas na Lei e nas condições estabelecidas neste contrato, das quais: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos 

ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos; 

c)  a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 

comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 

fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
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e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos financeiros para a execução dos serviços, objeto do presente 

contrato, correrão por conta de recursos próprios da Prefeitura de São Luís, 

obedecendo a dotação orçamentária da SEMED, com a seguinte 

classificação: 

 

Projeto atividade: 13101.1236502012.003;  

Projeto atividade: 13101.1236102022.012;  

Projeto atividade: 13101.1236104062.175;  

Elemento de despesa: 3.3.90;  

Fonte: 0102  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉCIMOS OU SUPRESSÕES A 

CONTRATADA  

Obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  

A CONTRATANTE designará um gestor do contrato para acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, que registrará, em relatório, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 

for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As decisões e providencias que ultrapassem a 

competência do gestor do contrato serão solicitadas à autoridade 

competente do contratante, para adoção das medidas convenientes, 

consoante disposto no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização 

deverão ser prestados imediatamente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Método de execução dos serviços de porteiro: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação dos serviços objeto deste contrato deverá 

ser iniciada em, no máximo, 10 (dez) dias úteis, contados da expedição da 

ordem de serviço, devendo a Contratada, nesse prazo, alocar a mão de obra 

nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante, 

informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir os serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços de portaria diurna serão e executados 

(initerruptamente), de modo que garanta controle de acesso de pessoas, 

veículos, bens patrimoniais, nos locais descriminados na cláusula sexta deste 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS NOTIFICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá 

efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de 

registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas 

comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do 

instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer o prazo de vinte dias daquela 

data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo 

setor competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, 

com renuncia expressa de qualquer instrumento.  
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 E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forme 

para um só efeito.  

São Luís (MA), ______ de_______ de ________. 

_____________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Raimundo Moacir Mendes Feitosa 

CONTRATANTE 

 

_________________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHA:________________________ 

TEMUNHA: __________________________ 


