CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, por intermédio de seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, TORNA
PÚBLICO que realizará a licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, sob regime de execução indireta por empreitada por preço global, conforme Processo
Administrativo nº 7849/2018, devidamente aprovado pelo Presidente desta Casa de Leis. O edital
encontra-se disponível através do site: www.cmv.es.gov.br, Link: “Licitações”. O Pregão será realizado
por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria Interna nº 047/2018, publicada no Diário
Oficial do poder Legislativo Municipal no dia 24 de setembro de 2018. São partes integrantes deste Edital
os seguintes ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.
1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1
O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, no Plenário Maria Ortiz, sito à Avenida
Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788, Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP: 29.050-940 – Tel. (27)
3334-4637/4638, no horário abaixo mencionado.
1.2
DA DATA, LOCAL E HORARIO DE INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE
DISPUTA:

Dia 16 de outubro de 2018 às 09 horas.
1.3
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do Certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja outra comunicação por parte
do Pregoeiro.
2

DO OBJETO

2.1 - Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza
Continuada para execução das Atividades de Porteiro, conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência - Anexo I, que integra o presente Edital para todos os fins.
2.2 - Os serviços objeto deste instrumento serão prestados por profissionais com salários, no mínimo,
iguais aos estabelecidos pela respectiva Convenção Coletiva da Categoria ou dissídio coletivo de trabalho
celebrado entre o Sindicato dos trabalhadores, não podendo, entretanto, ser inferior ao salário mínimo
vigente.
A Câmara Municipal de Vitória não arcará com salários superiores ao mínimo estabelecido pela
Convenção Coletiva da Categoria ou dissídio coletivo de trabalho celebrado entre o Sindicato dos
trabalhadores.
2.3 – O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65, §
1º, da Lei n º 8.666/93.

3

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1
As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação correrão à Conta
da dotação orçamentária nº 01.031.0038.2.0236, Elemento de Despesa nº 3.3.90.37.03, Fonte de
Recurso nº 001.001 do orçamento da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018.
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4

DO SUPORTE LEGAL

4.1

Este Pregão Presencial é regulado pelos seguintes dispositivos legais:

4.1.1

Constituição da República Federativa do Brasil;

4.1.2

Lei Orgânica do Município de Vitória de 05 de abril de 1990; no que couber;

4.1.3

Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 – institui a modalidade Pregão;

4.1.4
Ato da Presidência nº 003/2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia
04 de março de 2005 que instituiu o Pregão na Câmara Municipal de Vitória;
4.1.5

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores – Lei de Licitações;

4.1.6
Lei Complementar 123, de 14/12/2006 – Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e alterações posteriores;
4.1.7

Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;

4.1.8

Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais do Direito.

5

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

5.1
Somente poderão participar deste Pregão as empresas que desenvolvam as atividades objeto
desta licitação e que atendam todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação, além das disposições legais, independentemente de transcrição.
5.2

Não será admitida a participação de empresas que:

a) estejam constituídas sob a forma de consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
b) estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93, ou do
art. 7º da Lei nº 10.520/02;
c) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da
Administração motivada pelas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº. 8.666/93;
d) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
e) estejam sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
f) enquadradas no disposto do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;
g) sejam estrangeiras e que não funcionem no país;
h) das quais participem, a qualquer título, dirigente ou servidor da Administração Pública Municipal.
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5.3
Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatário, a não ser como
ouvinte, e desde que tenha efetuada a consignação dos envelopes em horário anterior ao agendado para
o início do certame.
5.4
A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
5.5

É vedada a subcontratação ou terceirização do objeto licitado.

5.6
Durante a sessão, no recinto onde se realiza o Pregão, não será permitido aos presentes a
utilização de tablets, notebook, telefones celulares ou similares, cujos aparelhos deverão ser mantidos
desligados ou no modo “silencioso”, no caso de celular. Poderá o Pregoeiro, em decisão discricionária,
franquear a todos os licitantes, em caráter isonômico, a possibilidade de utilização do aparelho celular, se
assim entender necessário.
6

DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

6.1
As microempresas ou empresas de pequeno porte que tiverem interesse em participar do
certame deverão retirar o edital no site: www.cmv.es.gov.br, Link: “Porta de Transparência - Licitações”,
ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do Estado no site
da CMV/ES, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
6.2
Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e/ou do objeto licitado
devem ser enviados ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, através do e-mail: licitacao@vitoria.es.leg.br e/ou pelo endereço citado no preâmbulo
informando o número do Pregão Presencial.
6.3
A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, por escrito, firmada por quem tenha
poder de representação, em caso de empresa, ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato
convocatório nesta qualidade. É obrigatório o protocolo da peça contestatória no Protocolo Geral da
Câmara Municipal de Vitória, respeitando o prazo de antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes
da data de abertura da sessão, excluindo o dia da abertura na contagem do prazo.
6.3.1

As impugnações intempestivas não serão sequer conhecidas.

6.4
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
6.5
Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
6.6
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir de
seu recebimento.
6.7
Os autos do processo permanecerão com vista assistida franqueada aos interessados na sala
da CPL, situada no Palácio Attílio Vivacqua (Prédio da Câmara Municipal de Vitória), 2º piso, Sala “9”,
sito à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº. 1.788, Bento Ferreira – Vitória – ES (ao lado da
Prefeitura Municipal de Vitória), mediante requerimento prévio devidamente protocolado no Setor de
Protocolo Geral da Câmara Municipal de Vitória.
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DO CREDENCIAMENTO
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7.1
No dia, hora e local designados neste Edital, para a realização da sessão pública, os interessados
ou seus representantes legais deverão proceder ao respectivo CREDENCIAMENTO, comprovando, se for
o caso, possuírem os necessários poderes para ofertar lances, interpor e/ou renunciar à interposição de
recursos, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame.
7.2
Para a efetivação do credenciamento o representante do proponente entregará ao Pregoeiro
cópia simples e o original do documento de identidade com foto emitido por órgão público,
juntamente com um original do Termo de Credenciamento (Anexo VIII), que o autorize a participar
especificamente deste Pregão e/ou instrumento público de procuração, no qual o autorize também a
responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmarem declarações,
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente
certame;
7.3
A licitante que deseja obter os tratamentos previstos na Lei Complementar 123/2006, deverão
apresentar, quando do credenciamento, Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte
(Anexo VI).
7.3.1
Deverá apresentar ainda Certidão expedida no presente exercício (2018) pelo Órgão
competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas
Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando
que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do
artigo 3º da Lei Complementar n º 123/2006.
7.4
Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá comprovar, através de
documento EM SEPARADO, no caso, cópia autenticada do contrato social e suas alterações, a condição
alegada de representante, e consequente posse de poderes para prática de todos os atos inerentes ao
certame, juntamente com cópia do documento de identidade com foto emitido por órgão público.
7.5
Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA à apresentação da Cópia Autenticada do
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus Termos Aditivos, do Documento de Eleição de seus
Administradores, devidamente Registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso.
7.6
No caso de fornecimento de cópia acompanhada do original para conferência por membro da
Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Vitória,
esta deverá ser realizada em até 24 (vinte quatro) horas pretéritas à realização do certame (não
haverá, de forma alguma, autenticação de documentos no ato do Pregão). Em se fazendo pela Internet
a emissão do documento solicitado, caberá a Comissão de Licitação aferir a veracidade do documento
apresentado.
7.7
Na hipótese do licitante não estar presente à Sessão Pública, este deverá enviar,
tempestivamente, o Contrato Social, ou documento equivalente, devidamente autenticado, no envelope
n° 2 (HABILITAÇÃO).
7.8

Cada representante somente poderá representar um único proponente.

7.9
O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso,
de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar o licitante durante a reunião
de abertura dos envelopes.
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7.10
Os representantes legais dos licitantes entregarão ao Pregoeiro, além da documentação de
credenciamento, a Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Anexo VII).
7.11
A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, apresentado no
Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope nº 2 – Habilitação.
7.12
Caso o proponente não compareça, deverá enviar toda a documentação necessária dentro do
prazo estipulado, para poder participar do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início
dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.
8

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1
Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Pregoeiro,
devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa,

A Câmara Municipal de Vitória
Pregão Presencial n° 013/2018
Razão Social:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO
A Câmara Municipal de Vitória
Pregão Presencial n° 013/2018
Razão Social:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9

DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1

A proposta deverá atender aos seguintes requisitos:

a)
Ser digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e
entrelinhas, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas.
b)
Deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, telefone
e e-mail.
c)
Declarar expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas do
fornecimento, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os
quais não acrescentarão ônus para a Câmara Municipal de Vitória e demais despesas necessárias ao
cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste Edital e seus Anexos.
d)
Deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de realização da sessão pública do Pregão.
e) A proposta deverá ser apresentada conforme modelo da planilha de custos e formação de preços, nos
moldes do ANEXO III.
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9.2
Ocorrendo discordância entre os preços unitário e total de cada item, prevalecerão os
primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos,
podendo o Pregoeiro, arrazoadamente, proceder às correções necessárias, inclusive com relação ao
preço global.
9.3

Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;
b) Apresentarem preço incompatível com os preços de mercado;
c) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
9.4
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.5
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pedidos de
acréscimos a esse ou qualquer título, devendo o fornecimento acontecer sem ônus adicionais para a
Câmara Municipal de Vitória.
9.6
A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1
Para a habilitação, os interessados deverão apresentar documentação com prazo vigente, à
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em via
original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente ou
servidor da unidade que realizará o Pregão (conforme item 7.6 deste Edital), ou publicação em órgão da
imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos neste Edital.
10.2

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” enquadrado no objeto do
(s) lote (s) em que a empresa cadastrou proposta.
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, com o
“Objeto Social” enquadrado no objeto do (s) lote (s) em que a empresa cadastrou proposta,
acompanhado de prova de seu registro ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se
tratando de sociedades comerciais ou sociedades por ações.
c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;

10.2.1

Será inabilitada a empresa cujo objeto social não contemplar o objeto do presente certame.

10.3

DA REGULARIDADE FISCAL
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e
PGN e Dívida Ativa da União;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa;
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
f)

Prova de Regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.3.1 As veracidades das certidões apresentadas pelos licitantes serão feitas pelo Pregoeiro e/ou
Membros da Equipe de Apoio através dos respectivos sites.
10.3.2 A ME/EPP que participar deste certame deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.3.3 Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal, quando exigidas, não tragam
consignados os respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, o Pregoeiro
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado e Município de Vitória, 90 (noventa) e 60
(sessenta) dias respectivamente.
10.3.4 As Certidões Negativas de Débito (CND) exigidas nas alíneas “b” e “c” do item 10.3 deverão
conter o mesmo CNPJ apresentado pelo Licitante no momento do Credenciamento. Figuram como
exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais (INSS e
PGFN/RECEITA FEDERAL).
10.3.5 Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (que se manifestou como tal, conforme item 7.3) regularize sua
documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial será
declarado a partir do momento em que a licitante for declarada arrematante, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da Administração, na forma do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar n º
123/2006;
10.3.6 Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não regularize sua documentação fiscal no
prazo estabelecido no item anterior, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 81 da Lei n º 8.666/1993 e suas alterações, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, na forma do § 2º do artigo
43 da Lei Complementar n º 123/2006 c/c com o § 2º do artigo 64 da Lei n º 8.666/1993 e suas
alterações.
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DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1
Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome da empresa licitante, comprovação
de que a licitante presta ou prestou, fornecimento de natureza semelhante ao indicado no Anexo I do
Edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), devidamente assinado(s),
carimbado(s) e, em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto
desta licitação.
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a) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados aqueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.
b)

Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente.

c)

Será(ão) considerado(s) compatível(is) em características com o objeto ora licitado o(s), atestado(s)
que comprovar(em ) que o licitante executa ou executou serviços em atividades específicas de
acordo com o objeto licitado, principalmente, higienização e limpeza, utilizando pessoal treinado e
qualificado;

d) Comprovação da licitante de possuir no seu quadro permanente Técnico de Segurança do Trabalho
qualificado.
e) A comprovação da alínea “d” deverá ser feita exclusivamente através de cópia da CTPS, ficha de
registro de empregado e comprovante de curso técnico de segurança do Trabalho.
f)

Certificado de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Administração
(CRA), expedida pelo Conselho da região da sede da licitante, com indicação dos respectivos
responsáveis técnicos devidamente habilitados para o desempenho dos serviços ora licitados, na
categoria Administrador.

g) Comprovação de capacitação técnica dos profissionais indicados na certidão referida na alínea “d”
que deverá ser feita através de Atestado(s) de Capacitação Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico CAT(s) emitido(s) pelo CRA, que comprove(m) possuir, o(s) referido(s) profissional(ais), experiência
comprovada no desempenho em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.
h) A comprovação do vínculo do profissional técnico referido na alínea “d” deverá ser feita, em se
tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de
Registro de Empregado (FRE) ou Contrato de Prestação de Serviço com firma devidamente
reconhecida.
i) As empresas que não se enquadram nas normas da NR4, considerando a quantidade de funcionários
registrados em seu quadro, deverá declarar formalmente que não está adstrita àquela norma.
11.2
Certidão de Regularidade do CRA (Conselho Regional de Administração) da empresa e/ou do
Responsável Técnico.
11.3 A licitante, por intermédio de representante devidamente qualificado para esse fim, poderá
vistoriar as instalações da Contratante, localizadas no endereço informado no Item 1 deste Edital.
11.4 As vistorias deverão ser agendadas para dias úteis, das 9:00 h às 11:00 h e das 14:00h às 16:00h,
com a Direção de Gestão Administrativa, pelos telefones (27) 3334-4537/4608.
12

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

a) Balanço Patrimonial do último exercício social, registrado na Junta Comercial do Estado da sede da
licitante (original, publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia autenticada em cartório
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competente), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios;
a1) Excepcionalmente, no caso de empresas recém-constituídas e que ainda não tenham encerrado seu
exercício social, para atendimento a alínea “a”, será aceito o “Balanço de Abertura”.
b) As empresas que apresentarem quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os
riscos para Administração, o capital social integralizado ou patrimônio liquido o mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado do serviço, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei 8666/93, como
exigência imprescindível para sua habilitação.
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes,
da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura da
licitação;
13

OUTROS DOCUMENTOS

13.1
Declaração, em papel timbrado da empresa, do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal, na forma do Anexo V deste Edital.
13.2
Declaração, papel timbrado da empresa, de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e
que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos, na forma do Anexo IV deste Edital.
13.3
Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a
mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor do
aludido documento.
14 – DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
14.1. O Anexo III servirá como modelo de seguimento obrigatório, servindo para demonstrar possíveis
variações de custos/insumos no curso da execução contratual e será utilizada como base em eventuais
repactuações ou revisões de preços, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade do licitante
dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado. Deverão estar inclusas todas as despesas
com salários, leis sociais, leis trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte,
alimentação, treinamento, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua
composição, com detalhamento de todos os elementos que influem no custo operacional, exceção feita
quanto a IRPJ e CSLL, de acordo com a recomendação contida no Acórdão 950/2007 – TCU, em sessão do
Plenário de 23/05/2007, Ata n.º 21/2007, não podendo a empresa CONTRATADA alegar, posteriormente,
desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da Planilha, como fundamento para solicitar
reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.
14.2. Eventuais discrepâncias entre percentuais/valores informados nas Planilhas e aqueles decorrentes
da legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não
implicando na desclassificação sumária da proponente, se a diferença puder ser absorvida pelos demais
itens da Planilha, desde que a proposta continue exequível.
14.3. O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua Planilha não implica a aceitação dos
valores nela contidos, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua
obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas aplicáveis.
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14.4. Os itens da Planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como
elemento de formação dos custos e, como consequência, não caberá negociação futura envolvendo tais
componentes; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser
absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exequibilidade da
proposta.
14.5. Na análise das Planilhas de Custos e Formação de Preços, quando forem detectados valores
irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, o licitante poderá ser convocado para
apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar
sua exequibilidade.
14.6. A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
Assessoria Técnica, sobre a qual decidirá motivadamente.
14.7. Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo Pregoeiro, o licitante assume inteira responsabilidade pelos
itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão
deficitária ou omissão, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

15

OBSERVAÇÕES

15.1
Os documentos deverão ser apresentados em originais (incluídas as certidões obtidas via
internet) ou cópias autenticadas em cartório ou por servidor da unidade realizadora do Pregão (conforme
item 7.6), ou por órgãos da imprensa oficial, ficando os mesmos como parte integrante do Processo
Licitatório nos termos do Artigo 32 da Lei n º 8666/93 e suas alterações. O Pregoeiro poderá, a qualquer
momento, solicitar que seja enviada qualquer documentação exigida no presente Edital.
15.2
Toda a documentação de Habilitação deverá ser entregue na ordem sequencial acima e
visadas pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no aspecto de
segurança e transparência do procedimento licitatório. Esclarecemos que o não atendimento ao
solicitado implicará na perda do direito a futuras reclamações quanto a um eventual extravio de
documentos durante a tramitação do processo, porém, não desqualificará o licitante da disputa.
16

DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO

16.1

Para julgamento das propostas será adotado critério de menor preço global .

16.2
Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Artigo 4°, da Lei n
º 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
16.3
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as menores propostas subsequentes, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
16.4
Para oferta de lances o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço
e as demais em ordem decrescente de valor.
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16.5
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da fase de lances verbais. Valerá, para efeito de classificação das propostas, o valor
da proposta escrita ou, sendo o caso, o valor do seu último lance ofertado.
16.6
O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
16.7
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes no item 15 (quinze) deste Edital.
16.8
Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e classificadas as ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preço global.
16.9
Aplicar-se-ão às empresas que invocarem a condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, conforme item 9.3, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006, as
prescrições dos artigos 44 e 45.
16.10
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e o valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
16.11
Sendo aceitável a oferta, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a menor proposta, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.
16.12
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado posteriormente o objeto deste Edital e seus Anexos, pela autoridade
competente.
16.13
Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
16.14
Adjudicado o objeto da licitação, ficará o licitante vencedor obrigado a apresentar ao
Pregoeiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da assinatura da ata, nova planilha de
custos, salvo se mantidos os preços constantes de sua proposta escrita.
16.14.1 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o serviço definido no objeto deste Edital e seus Anexos.
16.15
Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltandose que poderá constar a assinatura da Equipe de Apoio, sendo-lhes facultado este direito.
16.16
Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
16.17
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
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16.18
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.
16.19
O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo
de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A
desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste Edital ou que desabonem a
idoneidade do proponente.
16.20
O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências,
em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a
elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou
informações que deveriam constar originariamente em qualquer dos envelopes.
17

RECURSOS

17.1
Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo
manifestando sua intenção, imediata e motivadamente, com a apresentação das suas razões, no prazo
processual de 03 (três) dias. Os demais licitantes ficam, desde então, intimados a apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista e cópia assistida dos autos, às suas expensas.
17.2
Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
17.3

Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

17.4
O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.5
As razões de recursos e respectivas contrarrazões, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e
protocolados junto ao Protocolo Geral da Câmara Municipal de Vitória, localizado na Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, n° 1.788, CEP: 29.050-940 - Bento Ferreira – Vitória/ES, em dias úteis, no
horário de 08 horas às 18 horas, o qual deverá receber, examinar e submeter a autoridade competente,
que decidirá sobre a sua pertinência.
17.6
Os recursos deverão ser assinados por representante legal do licitante ou Procurador com
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos
autos).
17.7
A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados,
através de comunicação via e-mail e publicação no Diário do Legislativo Municipal.
18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1
Ao (s) Licitante (s) poderá (ão) ser aplicada (s) a (s) seguinte (s) sanção (ões), além das
responsabilidades por perdas e danos:
I – advertência – nos casos de:
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a) desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
II – multas – nos seguintes casos e percentuais:
a) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento até
30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de Fornecimento,
superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com consequente
cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) recusa do adjudicatário em receber o contrato, a Ordem de Serviço/ Autorização de Fornecimento,
dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor
global da proposta;
e) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de
Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada,
respectivamente;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a
Administração:
a) por atraso injustificado na execução do Contrato / Ordem de Serviço / Autorização de Fornecimento,
superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) por recusa do adjudicatário em assinar/receber, o contrato, a Ordem de Serviço/ Autorização de
Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;
d) por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/ Autorização de
Fornecimento: até 02 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.
18.2
As multas previstas no inciso II do item 17.1 serão descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
18.3
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.
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18.4
A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da
natureza e gravidade da falta cometida.
18.5
A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.
18.6
As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV, do item 17.1 são da competência do Presidente da
Câmara Municipal de Vitória, responsável pela homologação da licitação, facultada a defesa da licitante
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela
autoridade que a aplicou.
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DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

19.1
A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação será submetido à
autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação
caso ocorra recurso.
19.2
Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o
objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.
20

DA ASSINATURA DE CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

20.1
Homologada a licitação pela autoridade competente, será emitido o contrato, se for o caso, e a
ordem de Serviço, visando o início da execução do serviço licitado.
20.2
A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Serviço permitirá a
contratante à aplicação das penalidades, que couberem previstas no item 18.
20.3
O Contrato/Ordem de Serviço poderá ser cancelada e/ou rescindida pela Câmara Municipal de
Vitória:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das
hipóteses contida no artigo 78 da Lei n º 8.666/93.
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada pela Câmara Municipal de
Vitória.
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
21 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DATAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo a duração estender-se pelo
prazo de até 60 (sessenta) meses, nos termos previstos no inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93,
contado da assinatura do contrato. A eficácia do contrato dar-se-á após a publicação resumida do
instrumento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 61 da Lei n º 8.666/93 e suas
alterações).
21.2 – A licitante vencedora será convocada pela Administração, por escrito, para a assinatura do
respectivo contrato, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data da convocação. Se esta não
aceitar ou não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a Administração poderá convocar
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na ordem de classificação, as licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções
administrativas previstas deste Edital.
21.3 – A Administração poderá prorrogar o prazo do subitem 21.2, por igual período, nos termos do § 1º
do artigo 64 da Lei n º 8.666/93.
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DA FISCALIZAÇÃO

22.1
O acompanhamento da contratação/aquisição será realizado por servidor designado pelo
Departamento de Gestão Administrativa, telefone (27) 3334-4505, nos termos do Artigo n º 67, da Lei. n
º 8.666/93 que deverá atestar a realização dos serviços contratados.
22.2
O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a Contratada de qualquer
obrigação prevista neste Edital.
22.3
A fiscalização terá que atestar a prestação do serviço, sem o que não serão permitidos
quaisquer pagamentos.
22.4
A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da
contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feita no prazo de 24 horas.
23

DO PAGAMENTO

23.1
O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, por produto/serviços
efetivamente realizados e aceitos, devidamente atestado pela fiscalização da Contratante, através de
conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, contados da data de entrega dos produtos ou
execução dos serviços, constantes no verso da Nota Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de
autorização, com visto do funcionário competente, do setor de recebimento definitivo da mercadoria, ou
da comprovação da prestação dos serviços.
23.2
Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) descrever
o produto/serviço, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua proposta, bem
como o número do processo e da Ordem de Serviço/Compra.
23.3
Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão)
devolvida(s) à(s) Contratada(s) para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).
23.4

Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:

23.4.1 Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a
Contratante;
23.4.2

Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).

23.5
Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com a(s)
No3ta(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados:
23.5.1

prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa,
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devidamente válida;
23.5.2
válida;

prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devidamente

23.5.3
válida;

prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente

23.6
Com vistas a agilizar o procedimento, necessário se faz que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
tragam consignadas o nº do Processo que originou a contratação e dados bancários, com indicação do
Banco, Agência e Conta.
23.7

É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços.

23.8
É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancária ou de terceiros.
24

DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS

24.1
A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Edital, os
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos produtos/serviços em até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial contratado atualizado, exceto as supressões resultantes de acordo celebrados
entre as partes contratantes, nos termos do artigo 65, § 1º e 2º, inciso II, da Lei n º 8.666/1993 e suas
alterações.
24.2
As supressões e/ou acréscimos referenciados deverão ser autorizadas pelo Presidente desta
Casa de Leis.
25 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
25.1 – A garantia de execução de serviços do contrato tem por objetivo garantir à Administração
Municipal quanto ao fiel cumprimento, pela contratada, de todas as obrigações diretas ou indiretamente
vinculadas ao contrato a ela adjudicado.
25.2 – Em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a proponente vencedora fica obrigada a
apresentar garantia equivalente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do instrumento contratual,
conforme Artigo 56 da Lei n º 8.666/93.
25.3 – O valor da garantia e o seu prazo de validade deverão ser atualizados nas mesmas condições de
atualização do contrato firmado, até a expedição do Termo de Execução Definitiva dos Serviços.
25.4 – A garantia de execução do contrato será restituída mediante requerimento da Contratada,
após a expedição do Termo de Execução Definitiva, bem como ante a comprovação de que a empresa
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração,
conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV da Instrução Normativa Nº 02 MP Nº 2, de 30 de abril
de 2008.
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25.5 – Em se tratando de fiança bancária, título da dívida pública ou seguro-garantia, o documento
pertinente deverá ser apresentado ao Departamento Financeiro e Contábil, à Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Palácio Attílio Vivacqua, 1º piso, Sala 7 - Bento Ferreira - Vitória - ES.
25.6 – O título da dívida pública a ser ofertado tem que ser um título atual, em circulação normal no
mercado, e com possibilidade de resgate imediato.
25.7 – Quando se tratar de caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida pela licitante vencedora
no Banestes – Agência Vitória, através do DUA - Documento Único de Arrecadação.
25.8 – Na hipótese da garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada
com firma reconhecida a conter expressa renúncia aos benefícios referidos no Código Civil e no Código
Comercial. O Banco fiador deverá ter filial em Vitória – ES.
25.9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo
percentual estabelecido no subitem 23.2 deste Edital.
25.10 – Havendo prorrogação do prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a contratada
reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma
a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração dos créditos da contratada, enquanto não
efetivar tal garantia, o valor a ela correspondente.

26

DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PRESENTE PREGÃO

26.1
A Câmara Municipal de Vitória poderá revogar o presente pregão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-lo ou prorrogar o prazo para recebimento
das propostas.
26.2
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
27

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão da Ordem de Serviço/
Autorização de Fornecimentos ou Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
27.2
Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.
27.3
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
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27.4
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
27.5
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, que possibilite o recebimento ou, ainda, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado e/ou Jornal de grande circulação no Espírito Santo.
27.6
vigor.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em

27.7
Edital.

A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente

27.8
É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou
informações que deveriam constar originalmente da proposta.
27.9
O Pregoeiro poderá desclassificar licitantes até o recebimento da Autorização de
Fornecimento/Ordem de Serviço, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstância,
anterior ou posterior ao julgamento da Licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
Vitória, 03 de outubro de 2018.

SWLIVAN MANOLA
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de
Natureza Continuada para execução das Atividades de Porteiro.
2. OBJETIVO
2.1. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados para execução
das Atividades de Porteiro de ambos os sexos, conforme descrito na tabela no item 4, em
atendimento às necessidades básicas da CMV.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. A contração do referido objeto faz-se necessária para o bom funcionamento da
recepção da CMV, uma vez que não possuímos pessoal qualificado para o exercício da função, assim
as tarefas inerentes ao cargo ficam precariamente assistidas, causando por vezes contratempos que
levam ao não atendimento por completo, onde se soma ao fato da Administração Pública não
possuir estrutura própria para esse fim; com a contratação desses serviços ficarão evidentes o
desenrolar das atividades, especificamente no que tange, ao melhor atendimento aos servidores,
autoridades e contribuintes e visitantes desta casa de Leis.

4.

ESPECIFICAÇÃO
ITEM
01

5.

SERVIÇO
Porteiro - 44 horas semanais

QUANTIDADE
04

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, 1788 – Bairro Bento Ferreira, Vitória – ES.

6.

DOS SERVIÇOS
6.1. CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, 1788 – Bairro Bento Ferreira, Vitória – ES.
6.2. As horas computadas com faltas e/ou atrasos serão descontadas do faturamento
mensal.
6.3. Os postos serão compostos por duas pessoas, preferencialmente por um homem
e uma mulher, cuja finalidade dar oportunidade para todos de forma igualitária e promovendo
a inserção da mulher no mercado de trabalho.
6.4. Os horários de trabalho serão definidos pela Câmara Municipal de Vitória de
acordo com a necessidade, conveniência e interesse; mediante comunicação escrita com
antecedência de 03 (três) dias úteis.
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7.

VIGÊNCIA
7.1.
A duração do contrato será 12 meses.
7.2. A critério da Contratante, o contrato poderá ter a sua duração prorrogada com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Contratante, limitada a
sessenta meses, conforme inciso II do Art. 57 da Lei Nº. 8.666, de 21 de junho 1993, alterado
pela Lei Nº. 9.648 de 27 de maio de 1998.

8.

GARANTIA
8.1. É exigido garantia de cumprimento contratual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, em conformidade do Caput do Artigo 56 (cinquenta e seis) e seus parágrafos, 1º e 2º
da Lei 8.666/03 e suas alterações, que deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias após a
assinatura do contrato.
8.2. A garantia deverá ter validade de 3 (três) meses após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para os serviços continuados com uso intensivo de mão de
obra com dedicação exclusiva, com a previsão expressa de que a garantia somente será
liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A,
inciso IV da Instrução Normativa Nº 02 MP Nº 2, de 30 de abril de 2008.
9.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ROTINAS
9.1. Porteiro:
9.1.1. Executar as atividades de recepção, controle de entrada e saída de pessoas, prestar
informações ao público em geral, avisar a vigilância qualquer fato anormal nas imediações do seu
setor.
9.1.2. Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas nos
Departamentos/Setores da CMV;
9.1.3. Receber, identificar, orientar e encaminhar as pessoas aos destinos;
9.1.4. Controlar rigorosamente a entrada e saídas de pessoas nas dependências da
Instituição, efetuando, quando for o caso, identificação ou registro de ocorrência;
9.1.5. Abrir e fechar as dependências;
9.1.6. Atender e efetuar ligações telefônicas;
9.1.7. Receber e transmitir mensagens;
9.1.8. Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda;
9.1.9. Comunicar verbalmente e por escrito, à autoridade competente, todo acontecimento
entendido como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Instituição;
9.1.10. Zelar pela ordem e segurança do setor sob sua responsabilidade;
9.1.11. Inspecionar os locais ou instalações, cuja segurança ou conservação implique em
maior responsabilidade;
9.1.12. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra
incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança;
9.1.13. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade;
9.1.14. Repassar para o porteiro que está assumindo o Posto, quando da troca de turno,
todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações
e suas imediações através do livro de ocorrência que será fornecido pela contratante;
9.1.15. Proibir a utilização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de
bens de servidores, de empregados ou de terceiros;

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Bento Ferreira - Vitória/ES - Cep 29050-940.
Telefone: 3334-4637/3334-4638 - CNPJ: 27.538.990/0001-72 - Inscrição Estadual: Isento

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Comissão Permanente de Licitação

9.1.16. Assumir diariamente o Posto de serviço, devidamente uniformizado, barbeado,
cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;
9.1.17. Não se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir
tarefas solicitadas por terceiros não autorizados.
9.2.18. Quando o Porteiro não tiver a informação necessária, deverá encaminhar a questão à
Administração, através do Fiscal/Gestor do Contrato ou Direção do Departamento de Gestão
Administrativa - DGA, utilizando-se do meio telefônico, e assim que obtiver uma resposta, repassar
ao interessado;

10. DO PESSOAL
10.1. Porteiro:
10.1.1. Comunicação com boa desenvoltura, fluência verbal, cortesia e polidez;
10.1.2. Demonstração de profissionalismo, iniciativa e desenvoltura compatível com a
função a ser desempenhada;
10.1.3. Ensino Médio completo;
10.1.4. Experiência mínima de 6 (seis) meses de desempenho na função;
10.1.5. Conhecimentos básicos em redação;
10.1.6. Conhecimentos básicos de informática;
11. UNIFORME E INSUMOS
11.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para
todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.
11.2. Os uniformes serão usados pelos empregados da Contratada, que forem desempenhar
suas atividades, cabendo ao preposto da Contratada a observância quanto ao cumprimento diário
desta exigência.
11.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado no início da execução do contrato,
devendo ser renovado a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de
apresentação.
11.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a
situação, e deverão ser substituídos sempre que estiverem apertados.
11.5. Os uniformes e os crachás deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia,
devidamente acompanhada do original deverá ser enviada ao fiscal do contrato.
11.6. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:
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TIPO DE UNIFORME

QUANTIDADE

CATEGORIA
FEMININO

MASCULINO

Camisa social mangas curtas, com
abotoamento frontal, cor azul claro,
com
insígnia da contratada, em tecido de
100% algodão.

ANUAL

4

Calça social com bolso, em tecido
Oxford,
na cor preta

4

Cinto em couro, na cor preta

4

Par de sapatos, com solado
antiderrapante,
na cor preta, sem salto

4

Crachá

1

Capa de Chuva e Guarda Chuva

2

Par de meias social, na cor preta

4

PORTEIRO

11.7. Para o cargo é imprescindível o uso do crachá com foto recente, 100% em PVC, com
nome abreviado, em destaque e de fácil leitura, pelo qual poderá ser identificado o funcionário,
devendo, ainda, indicar a sua função e o nome da empresa prestadora; com cordão personalizado
para crachá, em poliéster, com a identificação da empresa prestadora.
11.8. Se o fiscal designado pela Contratante julgar que o uniforme não está apresentável,
feito com materiais que não sejam de primeira qualidade ou não atendem aos padrões
estabelecidos, todas as peças citadas pelo fiscal deverão ser totalmente substituídas por outras
diferentes no prazo máximo de 72 horas.
11.9. Qualquer julgamento referente aos itens anteriores será feito pelo fiscal designado
para o contrato, que poderá ou não pedir o auxílio de outros servidores da CMV.
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11.11. Quantidade a ser fornecida semestralmente:
CATEGORIA

PORTEIRO

TIPO DE UNIFORME

QUANTIDADE

FEMININO
MASCULINO
Camisa social mangas curtas, com abotoamento frontal, cor azul
claro, com insígnia da contratada, em tecido de algodão.

02

Calça social com bolso, em tecido Oxford, na cor preta

02

Cinto em couro, na cor preta

02

Par de sapatos, com solado antiderrapante, na cor preta, sem
salto

02

Capa de Chuva e Guarda Chuva

01

Par de meias social, na cor preta

02

12. INFORMAÇÕES AUXILIARES PARA A FORMULAÇÃO DAS PLANÍLHAS DE CUSTOS
12.1. Por Insumos Diversos entende-se o material obrigatoriamente fornecido pela
CONTRATADA a seus empregados para o exercício das atividades.
12.2. As descrições efetuadas no campo “Descrição dos Serviços e Rotinas” têm caráter
exemplificativo das atividades a serem executadas, não eximindo os profissionais de efetuarem
outros serviços característicos de suas profissões.
12.3. Os licitantes deverão observar as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho das
categorias profissionais.
13. DA VISTORIA
13.1. A licitante, por intermédio de representante devidamente qualificado para esse fim,
poderá vistoriar as instalações da Contratante, localizadas no endereço informado no Item 3 deste
Termo de Referência.
13.2. As vistorias deverão ser agendadas para dias úteis, das 9:00 h às 11:00 h e das
14:00h às 16:00h, com a Direção de Gestão Administrativa, por telefones (27) 3334-4537/4608,
respectivamente, da mesma forma como poderão também serem obtidas outras informações
relativas à execução dos serviços licitados.
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14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência.
14.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no
§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo
de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.7. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.7.1 Acompanhar e controlar diariamente o fornecimento do material e a execução dos
serviços prestados pela contratada;
14.7.2 Indicar os locais onde serão executados os serviços;
14.7.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
16.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
16.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
16.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.
16.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.
16.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
16.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
16.6.2. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.
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16.7. Efetuar o pagamento dos serviços até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente,
após a prestação dos serviços, condicionado à apresentação de toda documentação exigida;
16.8. Fiscalizar o Contrato por meio de servidor previamente designado no ato da
assinatura do mesmo.
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.
17.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
17.3. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
17.4. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço.
17.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante, inclusive dos funcionários que vierem substituir os faltosos ou
substitutos.
17.6. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo
de Referência.
17.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração.
17.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
17.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
17.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
17.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato.
17.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.14. Providenciar substituição imediata (até duas horas) dos empregados, nas faltas ou
licenças ao serviço, sem qualquer ônus para CMV.
17.14.1. A CMV descontará dos pagamentos e serem feitos à empresa contratada, toda e
qualquer falta de empregados, desde que não tenha havido reposição imediata, além da aplicação
da multa de 0,5% incidente sobre o valor da fatura do mês vigente;
17.14.2. Os substitutos deverão ter os mesmos quesitos da Categoria do Item 10 – Do
Pessoal;
17.15. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, cujas reclamações
obriga-se a atender prontamente.
17.16. Providenciar o afastamento imediato de qualquer empregado ou preposto que não
mereça confiança ou embarace a fiscalização ou não possua assiduidade ou, que se conduza de
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modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, ficando
a empresa contratada responsável pelos ônus decorrentes e pela substituição do mesmo em 24
(vinte e quatro) horas.
17.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, conforme a exigência legal.
17.18. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
17.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
do seu empregado, em caso de mal súbito ou acidente.
17.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da CMV.
17.21. Cumprir, durante a vigência do contrato a legislação trabalhista e os acordos
coletivos de trabalho.
17.22. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Administração.
17.23. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno, preste seus
serviços no turno imediatamente subsequente.
17.24. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada
normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente
determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado
o limite da legislação trabalhista.
17.25. Comunicar com 1 (hum) mês de antecedência o nome do trabalhador em férias no
mês subsequente.
17.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários, nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
17.27. A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e
equipamentos a seus empregados.
17.28. Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos Postos nos
regimes contratados obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
17.29. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de obra que
cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às
instalações da mesma.
17.30. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, não
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços.
17.31. Delegar competências administrativas a prepostos ou representantes escolhidos
dentre os empregados em atividade nas dependências do CONTRATANTE, garantindo-lhes a
presença em todos os turnos de trabalho, a fim de permitir o direto e imediato contato entre as
partes.
17.32. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina
do Trabalho.
17.33. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada.
17.34. Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no
mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos alternados.
17.35. Dispor, no ato da contratação, de representação estabelecida na Grande Vitória,
cujo funcionamento poderá ser objeto de diligência comprobatória promovida pelo CONTRATANTE
a qualquer tempo da vigência contratual.
17.36. Arcar com o ônus decorrente de prejuízo causado ao CONTRATANTE por dolo, erro,
falha ou imperícia de seus empregados no exercício das ocupações.
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17.37. Manter-se adimplente com as obrigações tributárias, sociais e trabalhistas durante
toda a vigência do Contrato, estabelecendo-se como critério para fins de pagamento a manutenção
das condições habilitatórias anteriormente verificadas na licitação e o ateste de execução dos
serviços pelo fiscal do Contrato.
17.38. Dispor, no ato da contratação e durante toda a vigência contratual, de alvarás,
certidões, registros ou qualquer outra documentação necessária ao exercício de suas atividades.
17.39. Fornecer os uniformes de acordo com a convenção coletiva de trabalho de cada
categoria e o exigido nesse termo de referência.
17.40. Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso , em
observância às disposições do inciso I, § 5º, do art. 34, da IN/SLTI/MP nº 02/2008, as informações
e/ou os documentos listados abaixo juntamente com Nota Fiscal/Fatura;
17.40.1. Comprovantes de pagamento dos salários, referentes ao mês anterior, juntamente
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes,
com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados,
atestando o recebimento dos valores;
17.40.2. Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, conforme dispõe o
artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual, observada a
obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos
devidamente pagos;
17.40.3. Comprovante da entrega do vale-transporte e auxílio alimentação aos
empregados alocados na execução dos serviços contratados, sem o qual não serão liberados os
pagamentos das respectivas faturas;
17.40.4. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução
dos serviços contratados;
17.40.5. Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de
férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;
17.40.6. Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na
execução dos serviços contratados exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;
17.41. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;
17.42. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados
vinculados ao contrato;
17.43. Comprovar a entrega dos Uniformes e Insumos ao funcionário e cobrar o uso dos
mesmos; e,
17.44. Apresentar no prazo de até 72 (setenta e duas) horas qualquer documentação
relativa ao Contrato quando solicitado pelo Fiscal do Contrato, como por exemplo Carteiras de
Trabalho.
17.45. Apresentar cópia de todos os documentos em caso de rescisão do contrato de
trabalhos dos prestadores de serviço, tais como Termo de Rescisão, comprovante de pagamentos
das verbas e anotações da carteira de trabalho, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas;
17.46. Registrar o ponto dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços e enviar o
resumo com a fatura;
17.47. Fazer seguro de vida para todos os funcionários
18. SINDICATO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA
18.1. A licitante deverá elaborar as planilhas de custos e de formação de preços baseados
nos pisos salariais e demais exigências da Convenção Coletiva de Trabalho aderida, desde que esta
seja vigente na jurisdição da Grande Vitória - Espírito Santo.
19. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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19.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante previamente designado
pelo Contratante, neste ato denominado Gestor e/ou Fiscal, de acordo com o art. 67 da Lei no
8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 6º do Decreto de no 2.271, de 07 de julho de
1997;
19.2. A fiscalização não exclui e não reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo se
perante terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços, inclusive resultante de utilização de
pessoal inadequado ou sem qualificação e/ou habilitação necessária, não implicando co
responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93);
19.3. A Contratante, por intermédio do fiscal do contrato procederá, diariamente, a
competente fiscalização dos postos em serviço, a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento
da execução contratual;
19.4. O fiscal da Contratante não poderá sob nenhuma hipótese permitir que o empregado
contratado execute tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas neste instrumento
contratual;
19.5. O fiscal da Contratante poderá exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato
afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que deixe de merecer confiança,
embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício das funções que lhe foram acometidas.
19.6. São atribuições do fiscal de contrato:
19.6.1. Controlar os prazos bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas no
Contrato, buscando garantir a fiel execução contratual;
19.6.2. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre a
CMV e a Contratada, assim como entre os diversos órgãos da Administração, envolvidos direta ou
indiretamente com o objeto contratual;
19.6.3. Registrar as reclamações, impugnações e outras informações relevantes que,
eventualmente, venham a ocorrer durante a execução do Contrato, mantendo, para esse fim o
controle através de um livro de ocorrência ou outro que o substitua;
19.6.4. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência;
19.6.5. Efetuar análise dos valores constantes das planilhas e notas fiscais/faturas
apresentadas pela Contratada, no prazo previsto na Ordem de Serviço ou Contrato, e atestar a
veracidade das informações, as quais serão consolidadas posteriormente;
19.6.6. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da
conformidade dos serviços, no prazo previsto no Contrato, para efeito de pagamento;
19.6.7. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a
veracidade das informações, sendo comunicada a contratada para a devida correção;
19.6.8. Havendo a possibilidade de prorrogação contratual, informar com antecedência de
90 (noventa) dias à Diretoria de Gestão Administrativa para as devidas providências e
encaminhamentos.
19.6.9. Os casos de descumprimento de obrigação serão encaminhados à Diretoria de
Gestão Administrativa para que sejam tomadas as providências cabíveis.
19.6.10. Todas as comunicações relativas ao contrato serão consideradas como
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou por e-mail confirmados ou
em endereço do representante local da CONTRATADA.
20. DAS SANÇÕES
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
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20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. Fraudar na execução do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.5. Cometer fraude fiscal;
20.1.6. Não mantiver a proposta.
20.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, Estados
e Municípios nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
20.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à
Previdência Social, exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
20.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e auxílio alimentação
no dia fixado.
20.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
20.3.2. multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
20.3.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão
do contrato;
20.3.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
20.3.3. Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
20.3.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
20.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
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20.3.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo
prazo de até cinco anos;
20.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
20.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
20.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
20.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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PREGÃO PRESENCIAL N º 013/2018
MODELO DE PROPOSTA
LOTE ÚNICO

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados para execução das
Atividades de Porteiro de ambos os sexos, conforme descrito na tabela no item 4, em atendimento às
necessidades básicas da CMV.

ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

REF.

QTD

CUSTO/MÊS
R$

1

Porteiro - 44 horas semanais

Serviço

4

0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALOR
MENSAL
R$

VALOR
PARA 12
MESES
R$

0,00

0,00

0,00

0,00

O VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA É DE R$ 152.375,64 (cento e cinquenta e dois
mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Validade da proposta 60 (sessenta) dias.
A licitante declara que:
a) os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo, além do
lucro, fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
inclusive com eventuais serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.
b) concorda com todas as condições do Edital e que os itens acima estão de acordo com o Termo de
Referência (Anexo I).
c) condições de pagamento em conformidade com o disposto neste Edital.
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PREGÃO PRESENCIAL 013/2018
ANEXO II
MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

REGRAS RELATIVAS À ELABORAÇÃO DA PLANILHA BÁSICA DE CUSTOS:

a)
O salário que será adotado é o NORMATIVO DAS CATEGORIAS no mês de ___/___
(Mês de Referência) considerando-se o valor de R$ ___________(valor numérico)_________
(por extenso) __________ por homem/mês.
b)
O salário da categoria não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente, com a
possibilidade de atualização de preços inicialmente propostos, em virtude de acordo coletivo ou
dissídio das categorias.
c)
Os encargos sociais deverão ser detalhados conforme especificado no formulário e
incidirão sobre o montante da remuneração, de acordo com as alíquotas definidas na legislação
vigente.
d)
A proponente será obrigada a apresentar valores para todos os itens constantes de sua
planilha de preços, detalhando item por item todos os elementos e impostos cotados, inclusive os
Impostos Municipais, Estaduais e Federais, (obedecendo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02
de 30/04/2008 e suas alterações, ou outra norma que vier a substituí-la) onde deverá a licitante
especificar os percentuais de cada um e o total, (não é necessário que a proposta fique limitada
aos itens especificados no formulário modelo da planilha – Anexos II e III. A ausência de
detalhamento dos tributos ou a sua indicação equivocada ensejará a desclassificação da proposta.
e)
Caso ocorra necessidade de preenchimento do item “outros”, a proponente deverá
discriminá-lo. A sua inclusão, sem especificação, ensejará a desclassificação da proposta.
Os preços apresentados no formulário deverão ser compostos de tal maneira que representem a
compensação integral pela execução dos serviços, cobrindo todos os custos de mão-de-obra,
inclusive folgadores, encarregados, prepostos, profissionais
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PREGÃO PRESENCIAL 013/2018
ANEXO III
MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Referência Processo nº 7849/2018
Pregão Presencial nº 013/2018 dia 16/10/2018 às 9 horas

(Deve ser apresentada uma planilha para cada cargo/função, considerando as diferentes
incidências de adicionais, na forma deste edital)
Declaramos que a proposta foi elaborada com base no Salário Normativo de R$____,____
(______________________________),
pertinente
à
categoria
de
_______________________________________, homologado por Acordo, Convenção ou Dissídio
Coletivo de Trabalho em ___/ ___/ ___.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM A MÃO-DE-OBRA:
I – REMUNERAÇÃO
(A inclusão destes itens na composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho).


Os encargos relacionados no item “I – Remuneração” serão reajustados em conformidade
com o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde que decorridos 12 (doze)
meses da última fixação salarial da categoria, sendo vedada a inclusão de verbas
indenizatórias ou remuneratórias não previstas originariamente.

II - ENCARGOS SOCIAIS:
GRUPO "A"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INSS
(____%) R$_________________________
SESI ou SESC
(____%) R$_________________________
SENAI ou SENAC
(____%) R$_________________________
INCRA
(____%) R$_________________________
salário-educação
(____%) R$_________________________
FGTS
(____%) R$_________________________
seguro acidente do trabalho / SAT / INSS (____%) R$_________________________
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8. SEBRAE

(____%) R$_________________________

TOTAL DO GRUPO “A”:

(____%) R$_________________________

GRUPO "B"

9. férias
10. auxílio doença
11. licença paternidade/maternidade
12. faltas legais
13. acidente de trabalho
14. aviso prévio
15. 13º salário

(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________
(____%)R$_________________________

TOTAL DO GRUPO “B”:

(____%)R$_________________________

GRUPO "C"

16. aviso prévio indenizado

(____%)R$_________________________

17. indenização adicional

(____%)R$_________________________

18. indenização (rescisões sem justa causa)

(____%)R$_________________________

TOTAL DO GRUPO “C”:

(____%)R$_________________________

GRUPO "D"
19. Incidências dos cargos do grupo
(____%)R$_________________________

“A”

sobre

os

itens

do

Grupo

“B”

:

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
R$_______,__ (__________) (

%) Grupo A + Grupo B + Grupo C + Grupo D.

III – CUSTO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA: (Soma dos itens I e II, ou seja, Remuneração +
Encargos Sociais) R$____________,___ (_____________________________________).
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS
I – INSUMOS:
1. uniforme
R$_________________________
2. equipamentos, materiais
R$_________________________
3. manutenção e depreciação de materiais
R$_________________________
4. outros(Especificar. Ex: vale-transporte, treinamento, etc...) R$_________________________


As despesas relacionadas no quadro “Composição dos Custos com Insumos”, serão
reajustadas com base no INPC – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou
outro que vier a substituí-lo, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da
proposta ou da data do último reajustamento. No entanto, caso a despesa tenha sido
incluída em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho (ex: vale-transporte,
alimentação, etc.), o seu reajustamento submeter-se-á, exclusivamente, às regras indicadas
no item “I – Remuneração”, ainda que a despesa não ostente natureza remuneratória. Fica
vedado o duplo reajustamento sobre uma mesma despesa (reajustamento por acordo
trabalhista cominado com reajustamento pelo INPC).

II - TOTAL DOS CUSTOS COM INSUMOS
(somatório dos insumos constantes do
(________________________)

Item

I

deste

quadro):

R$_____,___

DEMAIS COMPONENTES DO PREÇO OFERTADO
I – Despesas Administrativas/Operacionais (percentual sobre: custo total da mão-de-obra + total
dos custos com insumos):
(____%) R$ ____,____ (_________________________________).
II – Lucro de no máximo 6% (seis por cento) (percentual sobre: custo total da mão-de-obra +
total dos custos com insumos):
(_____%) R$ ____,____ (_________________________________).
III - TOTAL DOS CUSTOS COM “DEMAIS COMPONENTES” (soma dos itens I e II deste
quadro)
R$_____,___ (________________________________________).
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DESPESAS COM TRIBUTOS
As alíquotas dos tributos são: ISSQN___ % + COFINS___% + PIS___% +
(especificar)___%.

Outros

 To = Tributos (%)
100
 Po = Mão-de-obra + insumos + demais componentes
 P1 = ___Po__
(1-To)
TOTAL
DOS
CUSTOS
COM
TRIBUTOS
(P1
Po):
R$_____,___
(________________________________)
 Os valores relativos ao ISSQN devem ser definidos de acordo com a alíquota fixada no
município onde a empresa prestará o serviço de vigilância (regra específica prevista na Lei
Complementar nº. 116/03, artigo 3º, inciso XVI).


Os licitantes que recolhem tributos conforme as regras do Lucro Real devem apresentar os
valores de insumos já deduzidos do valor do crédito tributário relativo ao PIS e a COFINS.

PREÇO TOTAL POR TRABALHADOR/MÊS
(custo total da mão-de-obra + total dos custos com insumos + total dos custos com “demais
componentes” + total dos custos com tributos)
R$________,____ (_______________________________________).
OBS: Todos os valores referentes a “outros”, “reserva técnica”, “despesas administrativas”, deverão
apresentar especificação detalhada a que se referem, OBRIGATORIAMENTE, sob pena de
desclassificação.

........................, __ de _______ de 2018

________________________________________________________
Nome e Assinatura (representante legal)
Nº do RG: 0000000 – (Órgão Emissor – UF) (fornecer cópia autenticada)
Nº do CPF: 000.000.000-00 (fornecer cópia autenticada)

OBS.: Emitir a planilha e proposta em papel timbrado da empresa em 01 (uma) via
(original).

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Bento Ferreira - Vitória/ES - Cep 29050-940.
Telefone: 3334-4629 - Fax: 3334 4637/4699 - CNPJ: 27.538.990/0001-72 - Inscrição Estadual: Isento

36

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL 013/2018
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO)

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória

A empresa_____________________________ estabelecida à __________________________________,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, declara sob as penalidades cabíveis a
inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e seus
anexos para participação na licitação referenciada acima.

Vitória, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________________
Nome do representante legal da empresa

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Bento Ferreira - Vitória/ES - Cep 29050-940.
Telefone: 3334-4629 - Fax: 3334 4637/4699 - CNPJ: 27.538.990/0001-72 - Inscrição Estadual: Isento

37

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO)

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória

A empresa ___________________________________, estabelecida à ___________________________,
inscrita no CNPJ n.º ____________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) ______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
_____________________ e do CPF n.º ________________________ DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º
da Constituição Federal de 1988.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Vitória, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________________
Nome do representante legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vitória

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,
por intermédio de seu representante legal, Sr(ª) ________________________________, portador(a) do
CPF nº _________________________ e da Carteira de Identidade nº______________________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), conforme art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimentos do § 4º, do artigo 3º
da referida Lei.
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo
previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que,
do contrário, não haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993.

Vitória, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Nome da empresa
CNPJ
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

Ao
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Vitória

Declaro que a empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital
do Pregão Presencial nº 013/2018, em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº
10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Vitória, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Nome da empresa
CNPJ
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Ao
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Vitória

Através deste termo de credenciamento a empresa ____________________________________ inscrita
no CNPJ sob o nº ________________________, constitui como seu representante legal o Sr (ª)
__________________________________________ portador(a) do CPF nº _______________________
e da Carteira de Identidade nº______________________, para participar da licitação acima
referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os
atos inerentes ao certame.

Vitória, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________________
Nome do representante legal da empresa
Nome da empresa
CNPJ
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº xxx/2018
Processo Administrativo nº 7849/2018
Pregão Presencial nº 013/2018
TERMO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA E DE OUTRO LADO A
EMPRESA xxxx, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E
CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO
NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida
Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1788, Bairro Bento Ferreira, nesta Capital, CNPJ nº
27.538.990/0001-72, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Vereador Vinicius José
Simões, CPF nº __________________, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a
____________________________, com sede à Rua _____________________, Cidade ____________
Estado _____, inscrita no CNPJ sob o número _____________________ neste ato representada por seu
responsável legal o Srº ______________________, inscrito no CPF sob nº ________________,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços nos
termos da Lei nº 10.520/2002 subsidiada pela Lei nº 8.666/93 suas alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123/2006 e do Pregão Presencial nº 013/2018, oriundo do Processo Administrativo
nº 7849/2018, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição,
juntamente com a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas
como não transcritas, as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que
reger-se-á pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza
Continuada para execução das Atividades de Porteiro., conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência - Anexo I, que integra o presente Edital para todos os fins.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1
Fica estabelecido o regime de execução indireta, por preço global, nos termos do artigo 10,
inciso II, alínea "a" da Lei n º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1
O Contratante pagará à Contratada pelos serviços efetivamente prestados e nele deverá estar
incluso todos os impostos, taxas, tributos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, licenças,
materiais, mão-de-obra, instalações, inclusive transportes, cargas e descargas, embalagens, e quaisquer
outras relacionados à prestação dos serviços, bem como garantia, quando for o caso.
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3.2 - O valor global do presente contrato é de R$ _____ (___________), divido em 12 (doze)
mensalidades de R$ ___________(______________).
CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS
4.1. CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788 –
Bairro Bento Ferreira, Vitória – ES.
4.2. As horas computadas com faltas e/ou atrasos serão descontadas do faturamento mensal.
4.3. Os postos serão compostos por duas pessoas, preferencialmente por um homem e uma
mulher, cuja finalidade dar oportunidade para todos de forma igualitária e promovendo a
inserção da mulher no mercado de trabalho.
4.4. Os horários de trabalho serão definidos pela Câmara Municipal de Vitória de acordo com a
necessidade, conveniência e interesse; mediante comunicação escrita com antecedência de 03 (três)
dias úteis.
CLÁUSULA QUINTA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ROTINAS
5.1.
Porteiro:
5.1.1. Executar as atividades de recepção, controle de entrada e saída de pessoas, prestar informações
ao público em geral, avisar a vigilância qualquer fato anormal nas imediações do seu setor.
5.1.2. Fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas nos Departamentos/Setores da
CMV;
5.1.3.

Receber, identificar, orientar e encaminhar as pessoas aos destinos;

5.1.4. Controlar rigorosamente a entrada e saídas de pessoas nas dependências da Instituição,
efetuando, quando for o caso, identificação ou registro de ocorrência;
5.1.5.

Abrir e fechar as dependências;

5.1.6.

Atender e efetuar ligações telefônicas;

5.1.7.

Receber e transmitir mensagens;

5.1.8.

Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda;

5.1.9. Comunicar verbalmente e por escrito, à autoridade competente, todo acontecimento entendido
como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Instituição;
5.1.10. Zelar pela ordem e segurança do setor sob sua responsabilidade;
5.1.11. Inspecionar os locais ou instalações, cuja segurança ou conservação implique em maior
responsabilidade;
5.1.12. Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou
quaisquer outros relativos à segurança;
5.1.13. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade;
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5.1.14. Repassar para o porteiro que está assumindo o Posto, quando da troca de turno, todas as
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas
imediações através do livro de ocorrência que será fornecido pela contratante;
5.1.15. Proibir a utilização do Posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de
servidores, de empregados ou de terceiros;
5.1.16. Assumir diariamente o Posto de serviço, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos
aparados, limpos e com aparência pessoal adequada;
5.1.17. Não se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas
solicitadas por terceiros não autorizados.
5.2.18. Quando o Porteiro não tiver a informação necessária, deverá encaminhar a questão à
Administração, através do Fiscal/Gestor do Contrato ou Direção do Departamento de Gestão
Administrativa - DGA, utilizando-se do meio telefônico, e assim que obtiver uma resposta, repassar
ao interessado;
6. UNIFORME E INSUMOS
6.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças
para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.
6.2. Os uniformes serão usados pelos empregados da Contratada, que forem desempenhar suas
atividades, cabendo ao preposto da Contratada a observância quanto ao cumprimento diário desta
exigência.
6.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado no início da execução do contrato,
devendo ser renovado a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições
mínimas de apresentação.
6.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, e
deverão ser substituídos sempre que estiverem apertados.
6.5. Os uniformes e os crachás deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente
acompanhada do original deverá ser enviada ao fiscal do contrato.
6.6. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:
CATEGORIA

TIPO DE UNIFORME

FEMININO

MASCULINO

Camisa social mangas curtas, com
abotoamento frontal, cor azul claro,
com
insígnia da contratada, em tecido de
100% algodão.
Calça social com bolso, em tecido

QUANTIDADE

ANUAL

4

4
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Oxford,
na cor preta
Cinto em couro, na cor preta

4

Par de sapatos, com solado
antiderrapante,
na cor preta, sem salto

4

Crachá
Capa de Chuva e Guarda Chuva

1
2

Par de meias social, na cor preta

4

PORTEIRO

6.7. Para o cargo é imprescindível o uso do crachá com foto recente, 100% em PVC, com nome
abreviado, em destaque e de fácil leitura, pelo qual poderá ser identificado o funcionário, devendo,
ainda, indicar a sua função e o nome da empresa prestadora; com cordão personalizado para
crachá, em poliéster, com a identificação da empresa prestadora.
6.8. Se o fiscal designado pela Contratante julgar que o uniforme não está apresentável, feito com
materiais que não sejam de primeira qualidade ou não atendem aos padrões estabelecidos, todas
as peças citadas pelo fiscal deverão ser totalmente substituídas por outras diferentes no prazo
máximo de 72 horas.
6.9. Qualquer julgamento referente aos itens anteriores será feito pelo fiscal designado para o
contrato, que poderá ou não pedir o auxílio de outros servidores da CMV.
6.10. Quantidade a ser fornecida semestralmente:
CATEGORIA

PORTEIRO

TIPO DE UNIFORME

QUANTIDADE

FEMININO
MASCULINO
Camisa social mangas curtas, com abotoamento frontal, cor azul
claro, com insígnia da contratada, em tecido de algodão.

02

Calça social com bolso, em tecido Oxford, na cor preta

02

Cinto em couro, na cor preta

02

Par de sapatos, com solado antiderrapante, na cor preta, sem
salto

02

Capa de Chuva e Guarda Chuva

01

Par de meias social, na cor preta

02
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE –
7.1- O preço do contrato será reajustado observando-se os seguintes critérios:
a) A parcela do preço referente à Remuneração do Anexo III-A somente será reajustada no
mesmo percentual e na mesma época em que ocorrer reajustamentos salarial da categoria,
decorrentes de lei, acordos, convenções e dissídios coletivos do trabalho.
b) As parcelas do preço referentes à Composição dos custos com insumos do Anexo III-B serão
atualizadas anualmente, com base na variação acumulada do INPC (ou de outro índice que venha a
substituí-lo em virtude de medida governamental), contada a partir da assinatura do contrato, reajuste
este a se efetivar na hipótese de ocorrer prorrogação contratual.
c) Não haverá reajustamento deste Contrato, salvo motivo de força maior, no lapso temporal
inferior a 12 (doze) meses de sua assinatura, vedado, destarte, a realização de pagamentos retroativos.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1 – O prazo da vigência do Contrato será de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ter sua duração prorrogada de acordo com o art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. A eficácia do contrato dar-se-á após a publicação resumida do instrumento no Diário Oficial
do Estado do Espírito Santo (§ único do artigo 61 da Lei n º 8.666/93 e suas alterações).
8.2 – A contratada será convocada pela Administração, por escrito, para a assinatura do respectivo
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da data da convocação. Se esta não aceitar ou não
retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a administração poderá convocar na ordem de
classificação, as licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções
administrativas previstas deste edital.
8.3 – A Administração poderá prorrogar o prazo do subitem 4.1 por igual período, nos termos do § 1º e
§ 2 º do artigo 64 da Lei n º 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1
As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação correrão à Conta
das dotações orçamentárias nº 01.031.0038.2.0236, Elementos de Despesas nº 3.3.90.37.03, Fonte de
Recurso nº 001.001 orçamento da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES
9.1 - Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior mencionados no artigo 393 do Código
Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente
pela CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato comissivo ou omissivo de qualquer
empregado ou representante da CONTRATADA, tais como os decorrentes de danificação, acidentes,
extravios, furtos ou roubos de peças e equipamentos, ocorridos quando sob seus cuidados, ou em
razão de omissão, em tempo oportuno, na realização dos reparos necessários.
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9.2 - Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, a CONTRATANTE
poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA, ou, do valor relativo à
garantia contratual, promover a cobrança judicial, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
9.3 - Na execução dos serviços será observado:
9.4 - Os serviços de deverá ser prestado dentro do horário estabelecido pela Câmara Municipal de
Vitória/ES, conforme descrito no Anexo I Termo de Referencia.
9.5 - A CONTRATADA se obriga a selecionar de forma criteriosa os seus empregados que serão
utilizados na prestação dos serviços objeto desta licitação e a submetê-los ao treinamento necessário.
9.6 - A CONTRATADA se obriga a retirar das dependências da CONTRATANTE, por solicitação desta, de
imediato, o empregado que se mostrar inadequado ou inconveniente à execução dos serviços,
substituindo-o no prazo máximo de 24 horas da solicitação.
9.7 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com alto nível de qualidade, podendo a
CONTRATANTE recusar os serviços que não atenderem a tal requisito, ficando a CONTRATADA, nesta
hipótese, obrigada a refazê-los sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
9.8 - A CONTRATADA deverá designar responsável (is), devidamente treinado(s), para o comando dos
empregados em todas as rotinas a serem realizadas, que deverá (ão) permanecer nas dependências da
CONTRATADA de segunda a sexta-feira dentro do horário estabelecido pela Câmara Municipal de
Vitória/ES, ficando sob sua responsabilidade, dentre outras, as seguintes atribuições:
a) fiscalizar e controlar seus liderados, mantendo a ordem e a disciplina entre eles, verificando
se os serviços estão sendo executados com qualidade e dentro das diretrizes determinadas pela
CONTRATANTE;
b) tomar providências quanto às reclamações levadas ao seu conhecimento por servidor da
CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços;
c) controlar o cumprimento do horário de prestação dos serviços e zelar pela boa apresentação
dos empregados;
d) fiscalizar o uso de equipamentos e uniformes adequados no serviço, inclusive equipamentos
de proteção individual;
e) providenciar, em tempo hábil, através de eventual remanejamento de pessoal, a execução
dos serviços que, a critério da CONTRATANTE, forem de maior urgência.
9.8.1 - O(s) responsável (is) indicado(s) pela CONTRATADA deverá (ão) atender prontamente às
solicitações da fiscalização da CONTRATANTE.
9.9 - A CONTRATADA se obriga a manter regularidade, junto ao Ministério do Trabalho, durante o
período da contratação, em relação às normas de saúde e segurança do trabalho, mantendo, inclusive,
médico ou engenheiro de segurança em sua empresa que se responsabilizará pela orientação quanto à
prevenção de acidentes de trabalho e dimensionamento dos EPI's, podendo a CONTRATANTE exigir, a
qualquer tempo, a comprovação do cumprimento dessas obrigações.
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9.10 - A CONTRATADA deverá obedecer a toda a normatização referente à segurança do trabalho,
inclusive às diretrizes estabelecidas por sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), pela
CONTRATANTE e demais normas constantes de convenção, acordo ou dissídio coletivo de trabalho.
9.11 - A CONTRATADA, além da mão-de-obra, deverá fornecer todos os saneantes domissanitários
(detergentes, desinfetantes, etc.), materiais, inclusive sacos plásticos para o acondicionamento de
detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços descritos
no Anexo I deste contrato.
9.11.1 - Inclui-se entre os materiais e equipamentos especiais, necessários à execução dos serviços de
limpeza de áreas acarpetadas, das fachadas e vidros fixos externos do prédio sede da CONTRATANTE,
bem como de todos os seus anexos, conforme previsto no Anexo I deste contrato.
9.11.2 - Os materiais de limpeza deverão ser de primeira qualidade, observados os padrões indicados
no ANEXO IV, e os equipamentos com tecnologia avançada, devidamente identificados e mantidos em
perfeitas condições de uso, sendo que os danificados deverão ser substituídos em até 24 horas.
9.11.3 - Os equipamentos elétricos deverão ser dotados de sistema de plugs compatíveis com as
tomadas existentes na CONTRATANTE
9.12 - Os empregados da CONTRATADA destacados para a prestação dos serviços objeto deste contrato
terão direito ao seguro de vida, conforme o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014,
firmada entre o SINDILIMPE E REGISTRADA NA DRT/ES, a cargo da CONTRATADA.
9.13 - Os empregados da CONTRATADA destacados para a prestação dos serviços objeto deste contrato
terão direito ao Plano Básico de Saúde e assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais,
sociais, comerciais e outros no que couber, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, bem
como arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para a Contratante, conforme o disposto na Convenção Coletiva de
Trabalho 2013/2014, firmada entre o SINDILIMPE E REGISTRADA NA DRT/ES, a cargo da CONTRATADA.
9.14 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:
a) manter a disciplina nos locais dos serviços;
b) manter, às suas expensas, seus empregados uniformizados, identificando-os através de
crachás, com fotografia recente;
c) responsabilizar-se pelo dimensionamento da quantidade de uniformes necessários para cada
empregado, garantindo ainda a boa apresentação dos mesmos;
d) implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz;
e) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seu (s) responsável (is);
f) instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas dependências da
CONTRATANTE;
g) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho;
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h) utilizar e manusear adequadamente os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, de
acordo com as especificações dos fabricantes e normas de segurança;
i) repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer objeto da CONTRATANTE danificado
ou extraviado por seus empregados;
j) manter um "Livro de Ocorrências", que ficará sob a guarda da CONTRATANTE, para registro
das irregularidades e ocorrências relativas à execução do contrato, o qual será visado pelo servidor da
CONTRATANTE responsável pela fiscalização e pela CONTRATADA.
9.15 - A CONTRATANTE disponibilizará para a CONTRATADA:
a) instalações sanitárias;
b) vestiários;
c) local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
d) local para a instalação de um escritório para o exercício de funções administrativas
9.16 - A CONTRATADA responderá pelos prejuízos que a CONTRATANTE sofrer, por danos no seu
patrimônio ou no de terceiros, em decorrência de ato de seus empregados na execução do contrato.
9.17 - O pessoal a ser empregado na prestação de serviço não terá qualquer vínculo empregatício com a
CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos e
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o
cumprimento das convenções, acordos ou dissídios coletivos da categoria e de todos os dispositivos
legais pertinentes.
9.18 - A CONTRATADA e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pela CONTRATANTE
quanto ao comportamento, discrição e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em
relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive
após cessado o contrato decorrente desta licitação.
9.19 - Os serviços objeto deste contrato devem ser executados diretamente pela CONTRATADA, não
podendo ser subempreitados, cedidos ou sublocados, excetuados aqueles que não se incluam em sua
especialização, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo da
responsabilidade da licitante vencedora pelo ônus e perfeição técnica dos mesmos.
9.20 - A CONTRATADA indicará o encarregado para representá-la junto à CONTRATANTE, com a
incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato.
9.20.1 - O preposto deverá permanecer na sede da CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em uma
jornada de 8:00 horas diárias a ser definida pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA SUSTAÇÃO
10.1
O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, por serviços efetivamente
realizados e aceitos, devidamente atestado pela fiscalização da CONTRATANTE, através de conta
corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, contados da data de execução dos serviços,
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constantes no verso da Nota Fiscal/Fatura, juntamente com o instrumento de autorização, com atesto
do funcionário competente.
10.2
Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a CONTRADA deverá descrever o serviço,
obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua proposta, bem como o número do
processo e da Ordem de Serviço.
10.3
Ocorrendo erro(s) na apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) será(ão)
devolvida(s) à(s) CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data da apresentação da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).
10.4

Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

10.4.1

pela não prestação do serviço;

10.4.2 não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, prejudicar a
CONTRATANTE;
10.4.3 inadimplência de obrigações assumidas pela CONTRATADA para com a Câmara Municipal de
Vitória, por conta do estabelecido neste Edital;
10.4.4

erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).

10.5
Os pagamentos serão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, junto com
a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de
Certidão expedida pelo órgão competente, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
certidão;
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (artigo 27, a, Lei n°
8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS juntamente com a
última guia de recolhimento exigível do FGTS;
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (artigo 195, § 3°, da
Constituição Federal), através da apresentação da CND – juntamente com a última guia de
recolhimento exigível do INSS;
d) Prova de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
10.6

É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação de serviços.

10.7
A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título,
lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento deste Contrato.
10.8
É expressamente vedado ao licitante cobrança ou desconto de duplicatas através de rede
bancária ou de terceiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
11.1
A execução do contrato e a fiscalização dos serviços serão feitos pelo Departamento de
Gestão Administrativa, através servidor designado, nos termos do artigo 67, da Lei. n º 8.666/93, que
deverá atestar a realização dos serviços contratados, observando a CLÁUSULA DÉCIMA, sem o qual não
serão permitidos quaisquer pagamentos.
11.2
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
observadas. As decisões e providências que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização
deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção de medidas cabíveis.
11.3
O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigação prevista neste Contrato.
11.4
A fiscalização terá que atestar a execução dos serviços, sem o que não serão permitidos
quaisquer pagamentos.
11.5
A fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da
contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo de 24 horas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
12.1 – A garantia de execução de serviços do contrato tem por objetivo garantir à Administração
Municipal quanto ao fiel cumprimento, pela contratada, de todas as obrigações diretas ou
indiretamente vinculadas ao contrato a ela adjudicado.
12.2 – Em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a proponente vencedora fica obrigada a
apresentar garantia equivalente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor global do instrumento contratual,
conforme Artigo 56 da Lei n º 8.666/93.
12.3 – O valor da garantia e o seu prazo de validade deverão ser atualizados nas mesmas condições de
atualização do contrato firmado, até a expedição do Termo de Execução Definitiva dos Serviços.
12.4 – A garantia de execução do contrato será restituída mediante requerimento da Contratada,
após a expedição do Termo de Execução Definitiva, bem como ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV da Instrução Normativa Nº 02 MP Nº
2, de 30 de abril de 2008.
12.5 – Em se tratando de fiança bancária, título da dívida pública ou seguro-garantia, o documento
pertinente deverá ser apresentado ao Departamento Financeiro e Contábil, à Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, n º 1788 - Palácio Attílio Vivacqua, 1º piso, Sala 7 - Bento Ferreira - Vitória ES.
12.6 – O título da dívida pública a ser ofertado tem que ser um título atual, em circulação normal no
mercado, e com possibilidade de resgate imediato.
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12.7 – Quando se tratar de caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida pela licitante vencedora
no Banestes – Agência Vitória, através do DUA - Documento Único de Arrecadação.
12.8 – Na hipótese da garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida a conter expressa renúncia aos benefícios referidos no Código Civil
e no Código Comercial. O Banco fiador deverá ter filial em Vitória – ES.
12.9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) a contratada deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo
percentual estabelecido no subitem 10.2 deste Contrato.
12.10 – Havendo prorrogação do prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a contratada
reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de
forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração dos créditos da contratada,
enquanto não efetivar tal garantia, o valor a ela correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES E RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
13.1
Pela inexecução total ou parcial da execução dos serviços ou qualquer inadimplência
contratual, a Câmara Municipal de Vitória poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multas, nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução do contrato em até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por
cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento)
sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão
contratual;
c) Recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
mesmo ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução do contrato, superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
b) Por recusa do adjudicatário em receber a Ordem de Serviços, dentro de 05 (cinco) dias úteis da data
da convocação: até 01 (um) ano;
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do contrato: até 02 (dois) anos;
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.2
Atingindo o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a Câmara Municipal de
Vitória poderá promover a rescisão parcial ou total do mesmo.
13.3
A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos estabelecidos
resultarem de força maior devidamente comprovada, ou de instruções da Câmara Municipal de Vitória.
13.4
As multas previstas no inciso II da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA no item 11.1, serão
descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
13.5
As sanções previstas nos incisos I, III e IV da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA no item 11.1,
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA facultada a
defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.6
A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada em função da
natureza da gravidade da falta cometida.
13.7
A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
declarada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.
13.8
Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à
CONTRATADA.
13.9
As sanções previstas nos incisos I, II, III e IV da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA no item 11.1 são
da competência do Presidente da Câmara Municipal de Vitória.
13.10
A sanção estabelecida no inciso IV da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do item 11.1 é da
competência exclusiva do Presidente da Câmara Municipal de Vitória, facultada a defesa da
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
13.11
A intimação dos atos referidos na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA no item 11.10, será feita
mediante publicação no órgão de imprensa em que se publicam os atos da Câmara Municipal de
Vitória.
13.12
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis, contado o recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
13.13
O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de divulgação, será
publicado no órgão de imprensa em que se publicam os atos Câmara Municipal de Vitória.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.1
Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação
ou interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n º 8.666/93.
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14.2
O CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por
conveniência administrativa fundamentada.
14.2.1 Neste caso, a CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes aos serviços
executados e aprovados pelo órgão fiscalizador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS
15.1
A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias nas compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes, nos termos dos §§ 1° e 2º inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
15.2
As supressões ou acréscimos referidos no item 13.1 serão considerados formalizados
mediante aditamento contratual formalizado pelo Setor de Contratos da Câmara Municipal de Vitória,
após consentimento expresso da autoridade superior competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas,
se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por fax, no endereço constante do
Preâmbulo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1
Fica eleito o Foro da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Comarca da Capital,
Vitória, ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma.
Vitória, -- de ------ de 2018.
__________________________________________________
Vereador Vinicius José Simões
Presidente da Câmara Municipal de Vitória
CONTRATANTE
______________________________________________
xxxxxxxxxx
CONTRATADA
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