EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2021.06.21.001P Regido pela Lei n.° 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade
de Pregão, pela Lei n.° 123/06 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Federal n°
3.555/2000, que regulamenta a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente pela
Lei n.° 8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei n."8.883/94 e da Lei n." 9.648/98).
PREÂMBULO
O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE torna público
para conhecimento de todos os interessados que até às 09h00min (nove horas) do dia 13 de julho
de 2021, na sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, localizada à Av. Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, s/n, Parque Liberdade, São
Gonçalo do Amarante, Ceará, em sessão pública, dará início aos procedimentos de recebimento e
abertura dos envelopes concernentes às propostas de preços, formalização de lances verbais e
documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
2021.06.21.001P, identificado abaixo, objetivando a contratação, mediante as condições
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Federal n° 3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão e Lei n.º
8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em
vigor.
OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO
INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS
DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE — CE,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE
EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS
TRABALHOS,
PARA
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME
CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

ÓRGÃO INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL AMARANTE DE SÃO
GONÇALO

MODALIDADE:

PREGÃO PRESENCIAL

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO GLOBAL

Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
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PARTE A — Condições para competição, julgamento e adjudicação. Em que são estabelecidos os
requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do contrato.
PARTE B — ANEXOS
Anexo I— Termo de Referência do Objeto;
Anexo II — Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Declarações/Procuração;
Anexo IV - Minuta do Contrato
1. DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem como objeto o PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO
INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE — CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS TRABALHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME
CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 02 (dois) itens.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do global, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE
LICITAÇÃO
2.1- Poderão participar da presente licitação empresas pessoa física ou jurídica localizada em
qualquer Unidade da Federação CADASTRADA OU NÃO na Câmara Municipal de São Gonçalo
do Amarante, que atendam a todas as condições exigidas neste edital, observados os necessários
requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira,
inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
2.1.1- CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante (inscrição no CRC) a que se refere o subitem anterior deverá ser providenciado pelo
interessado diretamente na sede da Comissão de Pregão da Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante, Ceará, apresentando a documentação exigida, até às 09h00minh do dia anterior ao
previsto para o recebimento dos documentos de habilitação e de proposta de preços e a
revalidação/atualização de documentos.
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2.1.2- Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.
2.2- CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um)
representante, devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, conforme modelo
no ANEXO III (item 2) Procuração, o qual será o único admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
2.2.1- Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, deverá
apresentar ainda:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei;
b) Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências quanto à
proposta e à habilitação previstas no Edital (conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO III
deste Edital;
c) Declaração de meios de recebimento oficial de comunicados e notificações (conforme item 3 do
ANEXO III do edital);
d) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data não superior a
30 (trinta) dias, tomando-se por base a data prevista para abertura do certame, comprovando todos
os atos da empresa (inscrição, enquadramento, alterações de dados, etc.)
2.2.2- Os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em separados
dos envelopes de proposta de preço e de habilitação, para que possam ser analisados no início dos
trabalhos, antes da abertura desses envelopes.
2.2.3- Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de mandato,
conforme modelo discriminado no item 2 do ANEXO III, deste edital, conferindo poderes para a
prática de atos compatíveis com a presente licitação, outorgado por sócio-gerente, diretor, titular ou
qualquer outro representante da licitante com poderes para tanto, acompanhado do respectivo
documento que comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo outorgante tais como: ato
constitutivo ou estatuto acompanhado da prova de exercício dos administradores, contrato social
(acompanhado de todos os aditivos) e ou consolidado, demonstrando expressamente essa condição
de sócio-gerente, diretor, titular ou representante com poderes para constituição do mandato.
2.2.4- Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser
apresentados documentos que comprovem tal condição, na forma da parte final do subitem anterior,
nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.
2.3- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da
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referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a apresentação de Certidão
Simplificada ou Declaração de Enquadramento expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.
2.3.1- Caso o proponente enquadrado na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
não apresente a Certidão, na forma do em item anterior, este poderá participar do procedimento
licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006.
2.4- A incorreção ou não apresentação do instrumento de mandato, da comprovação de que se trata
o subitem 2.2.3 ou dos documentos tratados nas alíneas do subitem 2.2.1 implicará no não
credenciamento do licitante, e por consequência, na impossibilidade de participação do
representante no certame, sendo mantidos os demais documentos para as próximas fases.
2.5- No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não
os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo representante para
mais de uma empresa/entidade licitante.
2.6- Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns.
2.6.1- Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios,
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá
participar do certame.
2.6.2- Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes
participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
2.7- Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou ainda, que estejam cumprindo
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Câmara
Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, ou tenham sido declarados inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem
constituídos na forma de empresas em consórcio.
3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO
3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
3.1.2- Recebimento dos envelopes de "propostas de preços" e "documentos de habilitação"; 3.1.3Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.4- Lances verbais entre os classificados;
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3.1.5- Habilitação do licitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1.7- Adjudicação.
4. DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
4.1- Além dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante deverá ainda
apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preços" e
"Documentos de Habilitação".
4.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preços" e aos "Documentos de
Habilitação" deverão ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no
fecho, endereçados à Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, identificados com
o número da presente licitação, com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação
e, respectivamente, os títulos dos seus conteúdos ("Proposta de Preços" ou "Documentos de
Habilitação").
4.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
em original, cópia autenticada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do
respectivo original a fim de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou por servidor integrante
da Equipe de Apoio.
4.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil.
4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
4.3.4- Nos documentos apresentados neste processo, quando não consignado o respectivo prazo de
vigência em seu bojo, o prazo de vigência será aceito pelo(a) Pregoeiro(a) como sendo de
60(sessenta) dias, salvo determinação legal especifica em contrário.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1- A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com
carimbo do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por
máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas,
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rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope as seguintes
indicações:
Á COMISSÃO DE PREGÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE — CE
PREGÃO PRESENCIAL N° 2021.06.21.001P
ENVELOPE PROPOSTA
NOME DO PROPONENTE COM CPF/CNPJ
5.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo ainda:
5.2.1- A modalidade e o número da licitação;
5.2.2- Endereçamento a(o) Pregoeira(o) da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE;
5.2.3- Razão Social, CNPJ, endereço do proponente, conforme ocaso, número e se houver número
do telefone/fax, e endereço eletrônico;
5.2.4- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.2.5- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edital, bem como valor global da proposta por extenso.
5.2.6- Os valores unitários e totais em algarismos de cada item cotado.
5.2.7- Apresentação da proposta de preço com a Composição dos Preços, conforme modelo
padronizado no ANEXO II, sob pena de desclassificação da proposta.
5.2.7- Declaração da licitante que, nos valores oferecidos estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de
lucro.
5.3- Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas
casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
5.4- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
argumento não previsto em lei.
5.5- Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o
Pregoeiro proceder às correções necessárias.
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5.6- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme anexo I.
5.6.2- A proposta deve contemplar todos os itens, conforme Anexo I do edital.
5.7- A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação,
competição, bem como a aceitação e sujeição integral ás disposições e à legislação aplicável,
notadamente, às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
5.8- Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação,
insertos na planilha anexa ao Projeto Básico (conforme o caso).
5.9- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 05/2017, que:
5.9.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;
5.9.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
5.9.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
5.9.3.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor
lance que:

5.9.3.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
5.9.3.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.

5.9.3.2 A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem
da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foi utilizada a seguinte
convenção coletiva de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração.
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5.9.3.2.1 Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, do SIND DAS EMPR DE SEGURANCA
E VIGILANCIA DO EST DO CEARÁ, CNPJ n. 23.498.033/0001- 09 e SIND DOS EMPREG DE
EMPR DE SEG EVIGIL DO EST DO CEARÁ, CNPJ n. 07.327.000/0001-40. Número de
Solicitação de Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) MR003285/2021, MTE:
CE000056/2021;
5.9.3.2.2 Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviços de Vigilância,
SEGES, Caderno Técnico, do Estado do Ceará;
5.9.3.2.3 Classificação Brasileira de Ocupação;

5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
5.10.1 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.
5.11. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
5.11.1. As propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo estabelecido pela Câmara
Municipal de São Gonçalo do amarante-Ce, deverão comprovar sua exequibilidade, de forma
inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo
VII-A, da Instrução Normativa/SEGES/MP n.º 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de
setembro de 2017).
5.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
5.13. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" não sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer
adendo aos entregues ao Pregoeiro.
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6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO
6.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma única
via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu
frontispício:
Á COMISSÃO DE PREGÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE — CE
PREGÃO PRESENCIAL N° 2021.06.21.001P
ENVELOPE HABILITAÇÃO
NOME DO PROPONENTE COM CPF/CNPJ

6.2- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo
relacionados (subitens 6.3 a 6.7), os quais serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.
6.3 — RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou
agência, apresentar o registro da Junta onde opera com a averbação no registro da Junta onde tem
sede a matriz.
6.3.2- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor, acompanhado de suas alterações, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado
no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o
Registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
6.3.3- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto
cooperativas — no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria
em exercício; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro
no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório
onde tem sede a matriz.
6.3.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
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6.3.5- No caso de exercício de atividade de vigilância: autorização para funcionamento como
empresa especializada em prestar serviço de vigilância, concedida pelo Ministério da Justiça - MJ,
com base na Lei no. 7.102, de 20.06.83 e Portaria no. 3.233/2012-DG/DPF.
6.3.6- DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO de todos os sócios ou proprietários,
conforme o caso, reconhecidos na forma da lei.
6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede do licitante;
6.4.3- Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Federal, através da "Certidão
Negativa/Certidão Positiva com efeito Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentro do prazo de
validade, abrangendo também prova de regularidade junto a Previdência Social;
6.4.4- Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual de seu domicílio;
6.4.5- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de seu domicílio (Geral ou ISS);
6.4.6- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1- Certidão negativa de falência ou concordata / recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;
6.6- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.6.1- Apresentar 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, (com firma reconhecida do fornecedor
do atestado) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto
do certame;
6.6.2- Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
serviços executados com as seguintes características mínimas:
6.6.2.1- Atestado (s) ou Certidão (es) de comprovação de aptidão técnica expedido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que evidencie que a licitante executou ou executa serviços
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pertinentes (vigilância armada) e compatíveis com o objeto.
6.6.2.2- Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
6.7 — DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.7.2- Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.7.3- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93);
6.7.4- A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos
do processo licitatório e não será devolvida.
6.9 — Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.
7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
7.1- O Pregão será do tipo presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida por
um Pregoeiro, e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo o trâmite
indicado abaixo e obedecendo a legislação em vigor.
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do início da sessão os representantes dos interessados em
participar do certame deverão se apresentar para credenciamento junto a (o) Pregoeira (o),
identificar-se e comprovarem a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do item 2 deste instrumento,
assinando então lista de presença.
7.3- RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no preâmbulo deste
Edital terá início à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes dos
licitantes devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o(a)
Pregoeiro(a)receberá de cada licitante ou seu representante, bem assim, em envelopes distintos,
devidamente lacrados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida
para a habilitação dos licitantes, fazendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
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7.3.1- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
será aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os
envelopes contendo a "Proposta de Preços" de todos os licitantes, o (a) pregoeiro (a) ou membro da
equipe de apoio fará a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
no edital. A seguir, o (a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preços para o fornecimento do (s) objeto (s) da presente licitação e os
respectivos valores ofertados.
7.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço o Pregoeiro examinará a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam aos
termos desse edital.
7.4.2- O Pregoeiro poderá determinar a suspensão da sessão, a fim de que o setor técnico da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, proceda ao exame de
qualidade e compatibilidade com os termos do edital.
7.4.3- Realizada a avaliação pelo setor técnico será expedido o competente laudo, que servirá de
base ao Pregoeiro para o exame de compatibilidade do objeto cotado pelo licitante.
7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: O Pregoeiro fará a ordenação das propostas válidas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais.
7.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas
no item 7.5, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para
que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas iniciais.
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes,
obedecendo as seguintes disposições:
7.6.1- 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 os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
7.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado.
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7.6.3- 0 Pregoeiro no início ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de: a)
determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados; b) determinar
um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
7.6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas do (a)
Pregoeiro (a) na forma da alínea "a" do subitem anterior.
7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que
deixar de apresentar lance no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a) na forma da alínea "b" do
subitem 7.6.3.
7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para efeito de classificação ao final da etapa competitiva.
7.6.7- Quando não mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
7.6.8- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor para a Administração nas situações em que não se realizem lances verbais, ou realizando-se,
depois de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta não for aceitável, ou se o
licitante classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do
Pregão.
7.6.10- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificação final das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto à conformidade entre a proposta/oferta de menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.6.11- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos
lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital. (subitens
13.1 e 13.1.1).
7.6.12- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão
considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.6.13- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
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7.6.14- Não serão adjudicadas propostas com preços superiores aos valores estimados (valor médio
das coletas de preços) para a contratação.
7.6.14.1 — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Câmara legislativa, responsável pela
elaboração e emissão da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que
possam surgir.
7.6.15- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá o pregoeiro,
antes da convocação de todos os licitantes, solicitado o vencedor à adequação desses preços no
valor do lance final.
7.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitável, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de
Habilitação" do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação
das suas condições habilitatórias, determinadas no item 6.
7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
7.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo (a) Pregoeiro (a), caso não haja intenção
de interposição de recurso por qualquer dos demais licitantes.
7.7.3- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, permitida negociação — subitem 7.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo. 7.
7.7.5-0(A) Pregoeiro (a) terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitação"
se dará ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
7.8- RECURSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame,
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso com
registro em ata da síntese das suas razões no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias
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(que começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
7.8.1- O recurso será dirigido ao Presidente da Câmara, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Presidente da Câmara.
7.8.2- Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
Licitante.
7.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
7.8.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
7.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do
Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
7.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.8.8- Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente homologará a (s) proposta(s) vencedora(s), para determinar a contratação;
7.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração — Pregoeiro (a) ou Presidente — em sede
recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da íntegra do ato no
flanelógrafo da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE.
7.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
na sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
7.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que
mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e facultativamente, pelos
licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
7.9.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja
igual ou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos, será feita pelo Pregoeiro a adjudicação
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ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo,
devidamente instruído, será encaminhado:
a) Ao Presidente da Câmara Municipal competente para homologação e subsequente formalização
dos Contratos.
7.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO:
7.10.1- Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente
justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos
trabalhos.
7.10.2- O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo analisar as propostas de preços, os documentos de
habilitação, amostras e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para
realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.11- INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar Menor Preço
Global, cujo objeto do certame a ela será adjudicado.
7.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
8. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTARIA(S)
8.1- As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão
à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
9. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E
ANULAÇÃO
9.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
9.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a
pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
9.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
9.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações
mediantes petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não
lavável, que preencham os seguintes requisitos:
9.2.1- O endereçamento ao Pregoeira da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE;
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9.2.2- A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,
domicílio número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Comissão de Pregões da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE, dentro do prazo editalício;
9.2.3- O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos;
9.2.4- O pedido, com suas especificações;
9.3- A resposta da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE— CE, será
disponibilizada a todas os interessados mediante afixação de cópia da integra do ato proferido pela
administração no flanelógrafo da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO
DO AMARANTE.
9.4- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
9.5- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9.5.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original.
9.6- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a autoridade
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta. 9.6.1- Os licitantes notificados para
prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a)
Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
9.7- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: A Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE poderá revogar a licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte
ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS
10.1- DAS ORDENS DE SERVIÇOS: O serviço licitado se dará mediante expedição de ORDENS
DE SERVIÇOS, por parte da administração ao licitante vencedor, de acordo com a conveniência e
oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CÂMARA
MUNICIPAL.
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10.2- DO PRAZO, DO LOCAL E DA FORMA DE EXECUÇÃO: Os serviços licitados deverão
ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇO
expedida, de acordo com o local previamente estabelecido pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE-CE.
10.2.1- Por ocasião da execução dos serviços, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas)
vias, além das respectivas faturas e Nota Fiscal.
10.2.2- No caso de constatação da inadequação dos serviços executados às normas e exigências
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de
imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições,
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
10.2.4- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
11. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO
11.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens
licitados, inclusive a margem de lucro.
11.2- PAGAMENTO: O pagamento será feito mensalmente, segundo as ordens de serviços
expedidas pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do CONTRATADO, FGTS e Trabalhista através Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, emitida na formada Lei N°. 12.440/2011, em
original ou em fotocópia, todas atualizadas, observadas as condições da proposta.
11.2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na
Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.
11.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos
12(doze) meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas.
11.4- REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração
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para ajusta remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II,"d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.
12. DAS SANÇÕES
12.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
fornecimento, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do fornecimento,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, será descredenciado no Cadastro da
Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem
prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
12.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar o contrato dela decorrente quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo;
12.1.2- multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/autorização de
fornecimento no endereço constante do cadastro ou da Ata, até o limite de 15% (quinze por cento)
sobreo valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução
da entrega dos bens;
12.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
12.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos serviços, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de
sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos
sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93,
alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
12.2.1- advertência;
12.2.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou
do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
12.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
Municipal — DAM.
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12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fazer jus.
12.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de
execução fiscal, com os encargos correspondentes.
12.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
12.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa, advertência e cancelamento do
registro do preço;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Câmara
Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE e descredenciamento no Cadastro da CÂMARA
MUNICPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE pelo prazo de até 02 (dois) anos.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e
do regular funcionamento da administração.
13.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pela Autoridade
Superior, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
13.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta
durante a realização da sessão pública deste Pregão.
13.4-A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à
contratação.
14.5- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 111
documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela
decorrentes.
13.9- A Homologação do presente procedimento será de competência do Presidente da Câmara
Municipal de São Gonçalo do Amarante-CE.
13.10- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
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13.11- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o
Foro da Comarca de SÃO GONÇALO DO AMARANTE — CE.
13.12- Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (085) 3315-4482 (Comissão de
Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE) das 08:00 às 12:00 horas.
13.13- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, nos
horários de 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO
GONÇALO DO AMARANTE.
13.14- O TERMO DE REFERENCIA poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da
Comissão de Pregões da Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE.
13.15- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo
- Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
13.16- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de
indenização, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência
aos interessados na forma da legislação vigente;
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando
ciência aos interessados mediante publicação.
São Gonçalo do Amarante - CE, 28 de junho de 2021.
_______________________________
RONALDO ALVES DE AGUIAR
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO 2021.06.21.001P
1.
DO OBJETO:
1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO INDIRETA DE VIGILÂNCIA ARMADA,
NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE UNIFORMES E DE
EQUIPAMENTOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
ITE
M

DESCRIÇÃO /
ESPECIFICAÇÃO

1

Vigilância armada
12X36 hs diurna de
segunda-feira a domingo

2

Vigilância armada
12X36 hs noturna de
segunda-feira a
domingo

UNIDAD
E DE
MEDIDA

QTD.
POSTOS

QTD.
PROFISSIONAI
S

SALARIO
BASE

Posto/ano

02

04

R$ 1.416,10

Posto/ano

02

04

R$ 1.416,10

1.2 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
1.3 Dos critérios e das práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.
1.4. De acordo com o Caderno de Logística para Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, algumas boas práticas sustentáveis devem
ser incluídas na contratação desse serviço como:
a) A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o
atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus
empregados;
b) É de responsabilidade da contratada reservar 25% do seu quadro administrativo para
mulheres e portadores de deficiência;
c) São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado
civil na seleção de vigilantes no quadro da empresa;
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d) É responsabilidade da contratada a comprovação da formação técnica específica dos
vigilantes, comprovadamente;
e) É dever da contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento;
f) prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais
para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente
onde se prestará o serviço;
g) É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com
eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio
ambiente;
h) A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços;
i) A contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos
vigilantes para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as
condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;
j) Só será admitido o uso de veículos eficientes, que respeitem os critérios previstos no
Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PROCONVE)/ Programa de
Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT) e movidos a
biocombustível (caso se aplique à contratação);
k) A contratada deverá utilizar bicicletas em substituição aos veículos motorizados para a
realização de rondas, sempre que possível, de modo a reduzir as emissões de gases
poluentes (caso se aplique à contratação);
l) A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas
da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da
circunvizinhança;
m) Só será admitida a utilização de equipamentos e materiais de intercomunicação (como
rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto ambiental;
n) A contratada deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de
pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua
responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e
mercúrio;
o) A contratada deverá utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em rondas realizadas
no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias
perigosas em sua composição;
p) A contratada deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas
e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar análises
gerenciais, evitando o uso de papel;
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q) É obrigação da contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços;
r) A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes
relativos às metas definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena de glosa da
respectiva fatura quando do não cumprimento;
s) No fornecimento de produtos e serviços deve ser assegurada a qualidade, a disponibilidade, o
tempo de atendimento e a correção de defeitos dentro de parâmetros compatíveis com as
atividades de sustentabilidade previstas, evitando-se as seguintes condições:
1. Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência;
2. Suspender ou interromper o serviço por dia, salvo por motivo de força maior;
3. Permitir a presença de vigilante sem uniforme, em condições inapropriadas de
apresentação ou sem crachá de identificação, por empregado e por ocorrência;
4. Não zelar pelas instalações do órgão, por posto e por dia;
5. Deixar de fornecer os EPIs, quando exigido em lei ou convenção, aos seus
empregados e de impor penalidades aos que se negarem a usá-los, por empregado e
por ocorrência;
6. Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
quaisquer despesas relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência;
7. Deixar de estabelecer cotas para mulheres e portadores de necessidades especiais,
conforme definido no Termo de Referência;
8. Deixar de observar as especificações de materiais de consumo e bens na prestação
dos serviços;
9. Não adquirir materiais e bens de menor impacto ambiental quando comparados a
outros similares;
10. Deixar de destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos e materiais
adquiridos e utilizados na prestação de serviço, por ocorrência; e
11. Deixar de observar a Resolução CONAMA nº 401/2008 para a aquisição de pilhas e
baterias, por ocorrência.
1.5. Requisitos da empresa especializada em vigilância:
1.5.1. São requisitos essenciais para que as empresas especializadas operem nos Estados, Territórios
e Distrito Federal:
a) Autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 da Lei nº 7.102/83;
b) Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, Território ou Distrito
Federal;
c) Os diretores e demais empregados das empresas de vigilância não poderão ter antecedentes
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criminais registrados (art. 12 da Lei nº 7.102/83);
d) São vedadas a estrangeiros a propriedade e a administração das empresas especializadas em
vigilância;
e) O Departamento de Polícia Federal é o órgão competente do Ministério da Justiça
responsável por autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das empresas
especializadas, dos cursos de formação de vigilantes e das empresas que exercem serviços
orgânicos de segurança (art. 32 do Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983);
f) A Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, estabelece os
procedimentos e os documentos necessários do processo de autorização de funcionamento
das empresas do setor; e
g) As autorizações de funcionamento devem ser revistas anualmente em processos autônomos
(vide Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF).
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação dos serviços de vigilância armada justifica-se em face da necessidade de
garantir segurança nos equipamentos da CÂMARA MUNICIPAL, a fim de resguardar os mesmos
e assegurar a integridade física dos servidores, colaboradores lotados nas Unidades e visitantes.
O referido serviço de vigilância armada é fundamental também na proteção dos conjuntos as
dependências da CAMARA MUNICIPAL, os profissionais trabalharão dando segurança e evitando
danos e invasões nas dependências e a Sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
O benefício direto para a Administração resultante da contratação em tela constitui-se na guarda do
patrimônio público contra ações lesivas de terceiros, como atentados às instalações, roubo ou furto
de equipamentos e intrusões voltadas para a perturbação da ordem no ambiente de trabalho e
agressões a servidores e visitantes enquanto no interior do prédio guarnecido. Em razão disto, e,
visando adequar as atividades desenvolvidas pela Câmara a realidade atual, é que se faz necessária
a execução de processo licitatório de serviço de vigilância, visto se tratar de serviço continuado de
atividades meio, essenciais ao pleno funcionamento do Órgão.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 - A contratação para o serviço, objeto deste Termo de Referência, está fundamentada com base
na da Lei n°. 8666/93, Decreto 10.024/19, Lei n°. 10.520/02, Lei complementar 123/06, alterações
posteriores e demais legislações aplicáveis.
4. DO FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
4.1. A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus
empregados. Estes deverão iniciar as atividades recebendo 02 (dois) conjuntos completos
semestralmente, conforme descrito a seguir:
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4.1.1 FARDAMENTO PARA VIGILANTES DIURNO E NOTURNO
• 02 (duas) calças;
• 02 (duas) camisas de mangas compridas ou curtas;
• 01 (um) par de sapatos pretos, caso a empresa forneça botas ou coturno o prazo de
substituição será de 12 meses;
• 04 (quatro) pares de meias;
• 01 (um) cinturão de couro;
•

01 (um) Apito com cordão;

4.1.2. MATERIAL A SER DISPONIBILIZADO PARA OS VIGILANTES:
•
•
•
•
•
•
•

Crachá;
Colete balístico;
Cassetete;
Porta-cassetete;
Lanterna, com pilhas de acordo com a necessidade.
01 (um) Livro de Ocorrência;
Arma (para vigilante armado noturno).

4.1.3 Os uniformes deverão ser substituídos pela Contratada (02 conjuntos), de 06 (seis) em 06
(seis) meses, a partir da vigência do Contrato, independente da data de entrega dos mesmos, ou a
qualquer momento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atendam às condições
mínimas de apresentação e mediante comunicação escrita do fiscal do Contrato.
4.1.4. Os fardamentos para os postos de serviços que se deseja contratar, a serem observados na
elaboração das propostas, sob pena de desclassificação, foram obtidos da média dos fardamentos
apurados na respectiva pesquisa de preços.
5. DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. Os serviços deverão ser executados na sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante, situado a Av. Prefeito Mauricio Brasileiro Martins, S/N, PQ. Liberdade, CEP: 62.670000 - São Gonçalo do Amarante-CE.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das
sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
6.1.1. Advertência
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6.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual até o 300 (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de
reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do
objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
6.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no
cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, pelo prazo máximo
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das
multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
6.2. No caso de descumprimento da legislação trabalhista, sobretudo de atraso no pagamento dos
salários dos empregados, a contratada ficará sujeita às seguintes sanções:
6.2.1. Inserção da empresa descumpridora da legislação trabalhista no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas;
6.2.2. Retenção das faturas para pagamento direto aos empregados dos salários e demais direitos
trabalhistas, no valor suficiente ao pagamento, no caso de não pagamento dos salários ou de
irregularidades que obstem o pagamento direto à Contratada.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.
7.2. Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitadas ao estabelecido no §1°, art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, tomando-se por base o valor
contratual.
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes
da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido, para efeito de
exclusão ou redução de sua responsabilidade, o fato da contratante proceder à fiscalização ou
acompanhar a execução do contrato.
7.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,
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encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas, previdenciárias e específicas sobre acidentes do trabalho e legislação correlata
aplicáveis ao pessoal empregado para execução do contrato.
7.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.7. Utilizar profissionais qualificados para o desempenho das respectivas atividades, pertencentes
a quadro próprio e disponibilizar um preposto ou supervisor que a represente junto à Contratante
para acompanhar os serviços prestados, bem como adotar soluções corretivas para os problemas
operacionais que eventualmente surgirem.
7.8. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante, no prazo de 3
(três) dias úteis contados da solicitação.
7.9. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no Título II, Capítulo V da
CLT, e na Portaria n. °3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do
trabalho, bem como pelo cumprimento da Legislação correlata em vigor, inclusive das Instruções
Normativas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
7.10. Apresentar mensalmente. Junto à contratante no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
subsequente ao término dos serviços prestados. As folhas de pagamentos e as guias de
recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão
de empregados utilizados nos serviços contratados. Os quais não terão, em tempo algum, durante o
período contratual. Nenhum vínculo empregatício com a contratante ou com o Município de SÃO
GONCALO DO AMARANTE, sendo também de responsabilidade da contratada o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados.
Inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais. (FGTS. PIS. EMOLUMENTOS.
SEGUROS DE AC IDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei. Ficando excluída
qualquer solidariedade da contratante por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais. Uma
vez que a inadimplência da contratada com referência às suas obrigações não se transfere à
contratante.
7.11. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a contratada vincular pagamentos de
sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela
contratante.
7.12. Repassar os vales alimentação até o 1° (primeiro) dia útil do mês aos empregados que prestam
serviços a Contratante. O não cumprimento desta determinação, além da suspensão do pagamento
da fatura, acarretara multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal.
7.13. Apresentar a contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a escala de férias dos
empregados que estiverem à disposição da contratante, bem como fazer suas reposições com as
mesmas características profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças.
7.14. A contratada deverá ainda:
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a) providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os
empregados;
b) providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao Extrato de Informações
Previdenciárias; a) dar garantia de execução do contrato, conforme cláusula nona da minuta do
contrato constante do Anexo V, parte integrante deste edital;
c) manter número de empregados compatível com os serviços a serem prestados;
d) fixar o domicílio bancário dos empregados em Fortaleza ou na região metropolitana;
e) autorizar o repasse direto aos trabalhadores da remuneração mensal não paga pela contratada,
quando houver retenção de faturas por inadimplência ou não apresentação de certidões de
regularidade que autorizam o pagamento direto, conforme item 10 deste Anexo 1, Termo de
Referência, parte integrante deste Edital.
7.15. Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus
empregados em razão de imprudência, imperícia ou negligência, bem como danos causados a
terceiros, no desempenho dos serviços contratados;
7.16. Utilizar, exclusivamente, empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos
administrativos, tais como controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas,
promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de
acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços;
7.17. Manter preposto da empresa, a título de supervisor, não incluído nos serviços contratados,
para acompanhamento da execução do contrato, de todas as obrigações previstas e para manter o
contato direto com a administração do órgão contratante;
7.18. Cumprir as determinações do órgão contratante em relação às suas políticas de segurança;
7.19. Pagar mensalmente a quantidade de vale alimentação e vale transporte que correspondem aos
dias úteis laborados do mês civil, conforme planilha e memória de cálculo estipulando a quantidade
máxima a ser paga na planilha conforme valores determinados na Convenção Coletiva (vale
alimentação) de Trabalho.
7.20. Aceitar as solicitações da contratante no que se refere ao Termo de referência, a fim de
atender o interesse da Administração quanto à qualidade dos serviços licitados, na hipótese da
necessidade de intermediar cursos de qualificação profissional. Os custos decorrentes dessa
hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal
no 8.666/1993.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Serviço.
8.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do termo contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais,
consoante estabelece a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
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8.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo em
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
8.4. Indicar um gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu
fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.
8.5. Planejar, executar, coordenar, fiscalizar e controlar todas as atividades, visando o perfeito e
total cumprimento do objeto desta licitação.
8.6. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.3. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
8.7. Determinar o horário da realização dos serviços, podendo ser variável em cada local e passível
de alteração, conforme conveniência da contratante, com observância das leis trabalhistas.
8.8. Solicitar que a contratada realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da
Administração, permanecendo a responsabilidade primária da contratada em manter a
especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão
ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65 da Lei Federal n°8.666/1 993.
8.9. Solicitar que a contratada realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da
Administração, permanecendo a responsabilidade primária da contratada em manter a
especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão
ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei 8.666/93.
8.10. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
8.11. Solicitar que a contratada realize treinamento especifico a fim de atender interesse exclusivo
da Administração, permanecendo a responsabilidade primaria da contratada em manter a
especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão
ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal no 8.666/1993.
8.12. Indicar os locais onde serão prestados os serviços;
8.13. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.14. Exigir da contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução deste Contrato;
9. DA FISCALIZAÇÃO
9.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidores designados através de
Portaria devidamente nomeada, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo
com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n°8.666/1993, doravante denominado simplesmente
de GESTOR DE CONTRATOS.
10. DO PAGAMENTO
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10.1 - O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia do mês subsequente à realização dos
serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura
de serviço, de comprovante de pagamento dos empregados da contratada que prestam os serviços e
de recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria
contratada.
10.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da
comprovação de regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND, ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - CRF ao Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos
Tributos Federais e a Dívida da União - Certidão Conjunta da União;
10.3 - A contratada deverá a cada pagamento pelos serviços prestados, apresentar guias de
recolhimento dos encargos incidentes na prestação dos serviços (previdenciários, trabalhistas e
tributários);
10.4 - O pagamento será através de crédito na conta bancária do fornecedor;
10.5 - A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, as
execuções do serviço não estiverem conforme as especificações.
10.6 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão;
10.7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
11. DA VIGÊNCIA
11.1- O Contrato terá vigência de 12(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
20. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.
20.1 — Informações complementares a este Termo de Referência poderá ser obtida no projeto que
servirá de referência para a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo II.

São Gonçalo do Amarante-CE, 28 de junho de 2021.

_______________________________
RONALDO ALVES DE AGUIAR
PREGOEIRO
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APÊNDICE I – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP

INTRODUÇÃO

Trata-se o presente procedimento de Estudo Técnico Preliminar visando subsidiar a
contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução indireta de vigilância
armada, nas dependências e instalações da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante,
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à
execução dos trabalhos, para suprir as necessidades deste Órgão.
Tal estudo preliminar contém as informações necessárias para atendimento às
recomendações do art. 24 e Anexo III da IN nº 05/2017, do Ministério da Economia.
Convém ressaltar que o presente estudo baseou-se no modelo de contratação
estabelecida no Caderno de Logística - Prestação de Serviços de Vigilância da Secretaria de Gestão
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP - https://www.gov.br/compras/ptbr/centrais-de-conteudo/cadernos-de-logistica/midia/servicos_vigilancia.pdf

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1.
O presente documento visa analisar a viabilidade de contratação para o atendimento de
demanda formalizada pela pesquisa de mercado.
1.2.
A contratação dos serviços de vigilância observa as regras previstas no Anexo VI da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 25/5/2017, conforme dispõe seu art. 32;
1.3.
Adicionando-se a recomendação citada no subitem anterior, o número insuficiente de
servidores com competência para desempenhar tal função e a extinção do cargo dada pela Lei nº
9.632, de 7/5/1998 faz comque a solução seja adotar a terceirização na execução de tais serviços;
1.4.
Pretende-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos
possíveis e o atendimento adequado das necessidades da Administração;
1.5.
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação dos serviços
em questão, será pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e
adequado certame licitatório, cujo fato preponderante certamente será a “Proposta mais vantajosa
para a administração, qual seja, aquela que ofertar o menor preço e satisfazer todas as exigências
do edital”. Assim, mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a
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economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado no
mercado em relação ao preço ofertado pela empresa;
1.6.
Objetivos a serem alcançados com a contratação dos serviços, de acordo com o objeto
deste Estudo:
1.6.1. Dotar o prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, de segurança
necessária à perfeita execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos da Administração
Públicos ali instalados e a guarda do patrimônio público, face à insuficiência de servidores do
quadro para execução dos serviços;
1.6.2. Garantir a integridade física do patrimônio público e o controle sistemático de acessos;
1.6.3. Proporcionar confiabilidade e segurança aos servidores e usuários, no âmbito da área de
atuação da Câmara Municipal; e
1.6.4. Fortalece o princípio da economicidade e do aproveitamento reacional dos recursos
financeiros.
1.7.
Nesse sentido, a contratação aqui pretendida está devidamente amparada e prevista no
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, na Instrução Normativa nº 05 MP de 2017, decreto
10.024 de 2019 e Lei nº. 8.666/93.
1.8.
Depreende-se, à luz do art. 3º do Decreto nº 8.540/2015, que a decisão de realizar esta
contratação observa a essencialidade de seu objeto e o relevante interesse público.
1.9.
Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital,por meio de especificações usuais no mercado.”
II. REQUISITOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO
2.1.
Os serviços a serem contratados deverão ser objeto de execução indireta e enquadrar-se
nos pressupostos do Decreto no. 9.507, de 21 de setembro de 2018, que "Dispõe sobre a execução
indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União", e
Instrução Normativa no. 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento,
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Desenvolvimento e Gestão que "Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional", pois referem-se à execução de atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares, relacionadas aos assuntos que constituem área de
competência legal da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, no cumprimento de sua
missão institucional.
2.2.
A contratação dos serviços deverá observar, também, as disposições da seguinte
legislação:
Portaria Nº 213, de 25 de setembro de 2017: dispõe os valores limites para contratação de
serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema
de Serviços Gerais (SISG);
Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017: dispõe sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Prestação de serviços de vigilância patrimonial. Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. – Brasília: SLTI, 2014. (Caderno
de Logística; Contratações públicas sustentáveis);
Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020: dispõe sobre o procedimento administrativo
para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em
geral, no âmbito da administração pública federal direta,autárquica e fundacional;
Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores (no que couber): regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências;
Lei Nº 10.520/2002: institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos
termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
Decreto Nº 10.024/2019: regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para
a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública
federal;
Decreto Nº 9.507/2018: dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;
Decreto Nº 3.722/2001: regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe
sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
Decreto Nº 7.746/2012: estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública;
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Portaria nº 3.233/2012 - DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012: dispõe sobre as normas
relacionadas às atividades de Segurança Privada;
Decreto nº 7.203/2010: dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública
federal;
Lei nº 7.102/1983: dispõe sobre o funcionamento das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância;
Lei Nº 10.522/2002: dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e
entidades federais e dá outras providências e;
Instrução Normativa Nº 01/2010 - SLTI/MPOG: dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, do SIND DAS EMPR DE SEGURANCA E
VIGILANCIA DO EST DO CEARÁ, CNPJ n. 23.498.033/0001-09 e SIND DOS EMPREG DE
EMPR DE SEG EVIGIL DO EST DO CEARÁ, CNPJ n. 07.327.000/0001-40. Número de
Solicitação de Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) MR004015/2020, MTE:
CE000079/2020;
Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites Serviços de Vigilância, SEGES,
Caderno Técnico, do Estado do Ceará;
Classificação Brasileira de Ocupação; e Painel de Preços.
2.3.
No caso da prestação de serviços de vigilância, a contratação de pessoa jurídica que
envolve fornecimento de mão de obra terceirizada, com dedicação exclusiva, deve atender os
requisitos descritos na Lei nº 7.102/83, tanto para que as empresas especializadas possam operar,
como para o exercício daprofissão.
2.4.
De acordo com o art. 14 da Lei nº 7.102/83, as condições essenciais para que as empresas
operem são os seguintes:
•
•

Autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 da Lei nº 7.102/83;
Comunicação à Secretaria de Segurança Pública do respectivo Estado, Território ou
DistritoFederal;

2.5.
Além das condições acima, há outros trechos do ordenamento jurídico supracitado que
impõem barreiras à operação dessas empresas: os diretores e demais empregados das empresas de
vigilância não poderão ter antecedentes criminais registrados (art. 12 da Lei nº 7.102/83), são
vedadas a estrangeiros a propriedade e a administração das empresas especializadas em vigilância
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(art. 11 da Lei nº 7.102/83), entre outras.
2.6.
Para o exercício da profissão, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.102/83, o vigilante deve
preencher os seguintes requisitos:
a)
b)
c)
d)

ser brasileiro;
ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;
ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento
funcionamento autorizado nos termos da lei em questão;
e) ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;
f) não ter antecedentes criminais registrados; e
g) estar quite com as obrigações eleitorais e militares.
2.7.
De acordo com a Portaria Nº 213, de 25 de setembro de 2017, na contratação de serviços
de vigilância, executados de forma contínua ou não, em edifícios públicos, os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais deverão observar os limites máximos e mínimos
estabelecidos pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(Seges/MP). Os valores limites para os serviços de vigilância seguem as seguintes escalas:
a) Posto de Vigilância: 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sextafeira, envolvendo 1 (um) vigilante;
b) Posto de Vigilância: 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
c) Posto de Vigilância: 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
2.8.
Portanto, para que o objeto da contratação seja desenvolvido corretamente, é necessário o
atendimento dos requisitos mínimos acima descritos, buscando assim no mercado uma empresa em
condições de executar os serviços, a qual detenha profissionais devidamente capacitados.
Importante informar que tal procedimento licitatório compreende além da mão-de-obra, o
fornecimento de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos a serem
executados nas unidades da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.
2.9.
Para selecionar um licitante, se faz necessário cumprimento de requisitos de qualificação
técnica que enumeramos abaixo:
a) Atestado(s) ou Certidão(es) de comprovação de aptidão técnica expedido(s) por pessoa
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jurídica de direito público ou privado, que evidencie que a licitante executou ou executa
serviços pertinentes (vigilância armada) e compatíveis com o objeto da licitação devendo o
quantitativo apresentado no(s) atestado(s) ser de no mínimo 50% dos postos de vigilância
continua do quantitativo do Termo de Referência;
b) prova de autorização para funcionamento como empresa especializada em prestar serviço de
vigilância, concedida pelo Ministério da Justiça - MJ, com base na Lei no. 7.102, de
20.06.83 e Portaria no. 3.233/2012-DG/DPF;
c) Atender, no mínimo, as condições de habilitação econômico-financeira constantes na IN no.
5/2017 (Anexo VII, Item 11):
2.10. Das condições de habilitação econômico-financeira:
2.10.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a
Administração deverá exigir:
a)
Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
2.11.
Nas contratações de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra e dos
serviços não continuados ou por escopo poderão ser adotados critérios de habilitação econômicofinanceira com requisitos diferenciados, estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto
a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do percentual adotado nos autos do
procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.12.
As exigências especificam minimamente as necessidades de serviços e projetam um
patamar aceitável à uma boa execução.
III. Estimativa do valor da contratação
3.1.
Os serviços que exigem dedicação de mão de obra serão contratados estabelecendo-se
como unidade de medida o preço por posto de trabalho, calculado de acordo com a Planilha de
Custos e Formação de Preços, aplicados os estudos do Caderno Técnico de Vigilância.
3.2.
O Caderno Técnico de Vigilância é instrumento publicado pelo Ministério da Economia
com a metodologia utilizada para determinação dos valores limites para a contratação dos serviços
de vigilância no âmbito da Administração Pública federal direta, autarquia e fundacional para cada
unidade da federação.
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3.3.
Os valores limites para a contratação dos serviços de vigilância, estabelecidos pela
Secretaria de Gestão (SEGES), por meio da Portaria nº 213, de 25 de setembro de 2017,
consideram apenas as condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades
excepcionais na execução do serviço que venham a representar custos adicionais para a
contratação, observadas as especificidades dos serviços regulamentados pelos órgãos competentes,
nos termos da Lei nº 7.102/83.
3.4.
Os valores mínimos estabelecidos nas Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade
da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do
disposto nos itens 9.4,9.5 e 9.6 do anexo VII-A, da Instrução Normativa no. 5, de 26 de maio de
2017.
3.5.

Os valores limites referentes ao estado do Ceará são os seguintes:

Valores limites Mínimos e Máximos para a
Contratação de Serviços de Vigilância – (R$)

UF

CE

Posto 12X36h DIURNO

Posto 12X36h NOTURNO

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

R$ 9.375,21

R$ 10.191,74

R$ 11.317,42

R$ 12.304,64

https://www.gov.br/compras/pt-br/transparencia/cadernos-tecnicos-e-valores-limites/cadernostecnicos-e-valores-limites-2019
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6.1. Os valores do presente estudo consideraram as seguintes escalas de trabalho:
Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2(dois)
vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e

Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2(dois)
vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

6.2.
Nos termos do subitem 3.6 do Anexo III da IN nº 5/2017, para a estimativa de preços ou a
previsão de preços referenciais, devem ser seguidas as diretrizes de normativo publicado pela
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ou seja, a IN nº
73/2020, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa
de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, mediante utilização dos
seguintes parâmetros:
- Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de preços,
desde que as cotações reﬁram-se a aquisições ou contratações ﬁrmadas no período de até 1 (um)
ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
I

- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, ﬁrmadas no
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;
II

- Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do
instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
III

- Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação,
desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses
de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
IV

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.
§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV,
deverá ser observado:
I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser
licitado;
II - Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
descrição do objeto, valor unitário e total;
b)
número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do proponente;
a)
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endereço e telefone de contato; e
d) data de emissão.
c)

II - Registro, nos autos da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram
consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do caput.
6.3.

Desse modo, nos termos da IN nº 73/2020, obtivemos os seguintes resultados:

6.8.1. Painel de Preços, que após análise crítica dos dados o mesmo foi excluído da pesquisa,
tendo em vista que as propostas apresentadas pelos licitantes não comprovarão a sua
exequibilidade, conforme determina o Caderno Logística (Portarias da SEGES), na forma abaixo:
“As propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo estabelecido pelo Ministério da
Economia, disponibilizado em meio eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br), deverão comprovar sua exequibilidade, de forma
inequívoca, sob pena de desclassiﬁcação, sem prejuízo do disposto nos itens 9.2 a
9.6 do Anexo VII-A, da Instrução Normativa/SEGES/MP n.º 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213,
de 25 de setembro de
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
Ao Pregoeiro
Da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
PREGÃO N° 2021.06.21.001P
Razão Social:
CNPJ:
Endereço: CEP:
CONFORME PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
PROJETO ANEXADO AO PROCESSO
OBSERVAÇÕES:
1) A planilha de formação de preços é referencial, devendo cada empresa utilizá-la de acordo com
seus custos e regime tributário nas quais se enquadram;
2) A planilha de formação de preços a ser apresentada pela empresa, deverá atender a legislação
vigente, seguindo, como referência, o modelo apresentado pela Câmara Municipal de São Gonçalo
do Amarante-CE;
3) Considerando que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em
dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão-de-obra para fins tributários,
conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar n° 123/2006, as Microempresas e a Empresas
de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de
lucro.
Local e data
________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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APENDICE I
MODELO DE PLANILHA DE CUSTO
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº PROCESSO
LICITAÇÃO Nº
Item

Posto

1
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)
Data de apresentação da
A
proposta (dia/mês/ano):
B
Município/UF
Ano do Acordo, Convenção ou
C
Dissídio Coletivo:
Número de meses de execução
D
contratual:

Tipo de Serviço

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Quantidade total a
contratar (Em
Unidade de Medida
função da unidade
de medida)

1. MODULOS
Mão de obra
Mão de Obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
Tipo de serviço (mesmo
1
serviço com características
distintas)
Classificação Brasileira de
2
Ocupações (CBO)
Salário Normativo da
3
Categoria Profissional
Categoria profissional
4
(vinculada à execução
contratual)
Data base da categoria
5
(dia/mês/ano)
Módulo 1 - Composição da Remuneração
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A

Composição da
Remuneração
Salário-Base

B

Adicional de Periculosidade

C
D

Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna
Reduzida
Outros (especificar)
Total

1

E
G

Valor (R$)

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
13º (décimo terceiro) Salário,
2.1
Percentual (%)
Férias e Adicional de Férias
A
13º (décimo terceiro) Salário
B
Férias e Adicional de Férias
Total

Valor (R$)

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras
contribuições
INSS
Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI - SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS
Total

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.
2.3
Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação
B
(15d x R$ 29,00) -(15%) Clausula 19º CCT
Seguro de vida, invalidez e
C
funeral - Clausula 15º CCT
D
Auxílio creche
E
Plano de Saúde/odontológico -

Percentual (%)

Valor (R$)

Valor (R$)
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Clausula 13º CCT
Total
Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
Encargos e Benefícios
2
Valor (R$)
Anuais, Mensais e Diários
13º (décimo terceiro) Salário,
2.1
Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras
2.2
contribuições
2.3
Benefícios Mensais e Diários
Total
Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3
Provisão para Rescisão
Percentual (%)
A
Aviso Prévio Indenizado
Incidência do FGTS sobre o
B
Aviso Prévio Indenizado
Multa do FGTS sobre o Aviso
C
Prévio Indenizado
D
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência de GPS, FGTS e
E
outras contribuições sobre o
Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição
F
social sobre o Aviso Prévio
Trabalhado
Total
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
Substituto
4.1
Percentual (%)
nas Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
Ausência por acidente de
D
trabalho
E
Afastamento Maternidade
F

Valor (R$)

Valor (R$)

Outras ausências (especificar)
Total

Submódulo 4.2 - Intrajornada
4.2
Intrajornada
A
Intervalo para repouso ou

Valor (R$)
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alimentação
Total
Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do
4
Valor (R$)
Profissional Ausente
4.1
Ausências Legais
4.2
Intrajornada
Total

5
A
B
C
D

Módulo 5 - Insumos Diversos
Insumos Diversos
Valor (R$)
Uniformes
Materiais/EPI
Equipamentos
Outros (especificar)
Total

6
A
B
C

A
B
C
D

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos, Tributos e
Percentual (%)
Lucro
Custos Indiretos
Lucro
Tributos
C.1. Tributos Federais
(COFINS)
C.2. Tributos Federais (PIS)
C.3. Tributos Municipais (ISS)
Total

Valor (R$)

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à
execução contratual (valor
Valor (R$)
por empregado)
Módulo 1 - Composição da
Remuneração
Módulo 2 - Encargos e
Benefícios Anuais, Mensais e
Diários
Módulo 3 - Provisão para
Rescisão
Módulo 4 - Custo de
Reposição do Profissional
Ausente
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E

Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal (A + B +C+ D+E)
Módulo 6 – Custos Indiretos,
F
Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

3.512,23

Total por Posto
3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Qtde. de
Tipo de Serviço (A)
Qtde.
Valor Proposto
Empregad Valor Proposto por
de
por Empregado
os por
Posto
(D)
=
(B
x
C)
Postos
(B)
Posto (C)
(E)

Valor
Total
do
Serviç
o (F) =
(D x E)

Valor Mensal dos Serviços
4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO
Valor (R$)
Valor proposto por unidade de
A
medida *
B
Valor mensal do serviço
Valor global da proposta
(Valor mensal do serviço
C
multiplicado pelo número de
meses do contrato).
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

ITEM 1) Modelo de Declaração:
DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÀO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei,
para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo
licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° xxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado do Ceará, o seguinte:
(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento
convocatório;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a
serem ofertados no presente certame licitatório; e
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CIDADE, ..............DE...............DE..................

___________________________________
DECLARANTE
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

ITEM 2) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr.<
NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) OUTORGADO:
qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto a
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, relativo ao processo licitatório
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, podendo o mesmo, assinar
propostas, atas, Contratos, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento,
envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação
necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento
deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil
está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

CIDADE, ..............DE...............DE..................

___________________________________
DECLARANTE
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

ITEM 3) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO DE MEIOS DE RECEBIMENTO OFICIAL DE COMUNICADOS E
NOTIFICAÇÕES
Declaro para os devidos fins e sob pena da lei que o
eletrônico.................................., e o telefone/FAX, são os meios através dos quais
oficialmente comunicados e notificações por parte da CÂMARA MUNICIPAL
GONÇALO DO AMARANTE-CE, relativo ao processo licitatório na Modalidade
PRESENCIAL N° xxxxxxxxxxxxxxx e respectivos Contratos caso logre êxito.

endereço
receberei
DE SÃO
PREGÃO

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

CIDADE, ..............DE...............DE..................

___________________________________
DECLARANTE
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

ITEM 4) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins
de prova em processo licitatório, junto a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada
no DOU de 28/10/1999,) e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0 , da Constituição Federal, não emprega
menores de 18 (dezoito) ano sem trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins
de prova em processo licitatório, junto a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no
presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n." 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei

CIDADE, ..............DE...............DE..................
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___________________________________
DECLARANTE

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
O Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, através da CÂMARA MUNICPAL DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE-CE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA
IVETE ALCANTARA, N° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.° 07.533.656/0001-19,
representado pelo(a) Sr(a).___________________________________ e de outro lado a empresa ,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° ________________________________ estabelecida , doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA,
neste
ato
representada
por
_______________________________________ , portador da Cédula de Identidade n.°
_____________________________e CPF (MF) n.° __________________________ , celebram o
presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n°.................... e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às
normas disciplinares das Leis n°s.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as
cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.0 presente contrato tem como objeto a _______________________________________________
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA,
sendo que o valor total do contrato é de R$ _________________ (_____________________).
2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.°.................
são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer
obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos
pela administração para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço
expedida pelo _____________________________.
2. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação da
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n° ___________, realizado
com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n.°3.555/2000,
que regulamentam a licitação na modalidade Pregão, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas
vigentes.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.°
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da sua
assinatura no dia e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado, na forma do
art. 57, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - Caberá à CONTRATANTE:
1.1.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer os serviços
dentro das especificações técnicas recomendadas;
1.1.2 Efetuar o pagamento, mensalmente, das notas fiscais correspondentes;
1.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante ou
pelos técnicos da CONTRATADA;
1.1.4 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações
constantes no Edital e Anexos;
1.1.5 Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes no Edital e
Anexos;
1.1.6 Disponibilizar à CONTRATADO espaço físico em suas dependências para a execução de
trabalhos simples, quando necessário; e;
1.2 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços e
interromper imediatamente a execução, se for o caso.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1 - Caberá à CONTRATADA:
1.1.2. Arcar com todas as despesas inerentes à realização dos serviços inclusos salários, vale
alimentação, cesta básica, plano de saúde encargos trabalhistas, sociais, tributos e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade da
CONTRATADA;
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1.1.3. Substituir os funcionários nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços contratados;
1.1.4. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,
Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
1.1.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.1.6. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o
fornecimento dos serviços;
1.1.7 A Contratada deverá estar em plenas condições de atendimento e efetuar os serviços no prazo
máximo de até 3 (três) dias da data da assinatura do contrato e/ou ordem de serviço;
1.2 A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este
contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;
1.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo
se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do
CONTRATANTE, designado para esse fim.
2. O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade competente da CÂMARA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato,
desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do CONTRATANTE designado para fim
representando o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da
dotação orçamentária... ... ... ... ... ...Fonte de Recurso
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia do mês subsequente à realização dos serviços,
devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de
serviço, de comprovante de pagamento dos empregados da contratada que prestam os serviços e de
recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria
contratada.
2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da comprovação
de regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - CRF ao Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos
Federais e a Dívida da União - Certidão Conjunta da União;
3 - A contratada deverá a cada pagamento pelos serviços prestados, apresentar guias de
recolhimento dos encargos incidentes na prestação dos serviços (previdenciários, trabalhistas e
tributários);
4 - O pagamento será através de crédito na conta bancária do fornecedor;
5 - A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, as execuções
do serviço não estiverem conforme as especificações.
6 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão;
7 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação
financeira por atraso de pagamento.
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8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação
financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE.
9. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela.
10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = índice de compensação financeira, assim apurado:
I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438
365
365
TX - Percentual da taxa anual = 6%
11 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao
da ocorrência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato
poderá ser aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 10 e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
1.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
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1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2.1 - Advertência;
2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - 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 do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades
tratadas nos itens 1 e 2 desta cláusula:
3.1 - Pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.2 - Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços,
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da data da rejeição; e
3.3 - Por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no Item 3 desta
cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão deste contrato poderá ser:
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE; ou
2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n°___________, e aos termos das propostas
da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
1. A Publicação do extrato do presente contrato será providenciada pela CONTRATANTE,
devendo ser fixada no Rol de entrada da CÂMARA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTECE, como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do parágrafo único
do art. 61 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
São Gonçalo do Amarante - CE, em ____ de ________________ de 2021
____________________________

__________________________

EDIFÍCIO VEREADOR JOSÉ EVALDO MARTINS
Av. Prefeito Maurício Brasileiro Martins, s/n, Parque Liberdade / CNPJ: 35.004.696/0001-09
CEP: 62.670-000 São Gonçalo do Amarante – Ceará
Telefone (85) 3315-4482.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. ______________________________________ 2. _____________________________________
CPF_____________________________________ CPF____________________________________

EDIFÍCIO VEREADOR JOSÉ EVALDO MARTINS
Av. Prefeito Maurício Brasileiro Martins, s/n, Parque Liberdade / CNPJ: 35.004.696/0001-09
CEP: 62.670-000 São Gonçalo do Amarante – Ceará
Telefone (85) 3315-4482.
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