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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019 - SEGOV/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2019 – SEMAD/PMM (SIC. Nº 208275) 
 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por meio da CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, vinculada à SECRETARIA 

MUNICIPAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, e este Pregoeiro designado pela 

Portaria nº 102/2019-PMM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através do SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, destinada ao atendimendo de necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMM, conforme especificacões, quantitativos e condições dispostas neste Edital e 

seus anexos. 

Aplicam-se a esta licitação as disposiçoes da Lei nº 10.520/2002, Decreto Fderal nº 5.450/2005, Decreto Federal 

nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 880/2006-PMM, subsidiariamente aLei nº 

8.666/93, bem como, portarias, instruções normativas, resoluções e regulamentos referentes ao objeto do certame. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA  

 INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A PARTIR DO AVISO DE PUBLICAÇÃO. 

 ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até as 08h00min do dia 11/09/2019. 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 08h00min do dia 11/09/2019. 

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10h30min do dia 11/09/2019. 

 NÚMERO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO: ID Nº 781913. 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br; 

 

Observação: Todas as referências de data e horários deste certame obedecerão ao horário de Brasília – DF e 

dessa forma serão registrados no sistema eletrônico, conforme § 5º, do artigo 17, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

1 – DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - 

SEMAST da Prefeitura Municipal de Macapá, conforme detalhamento do quadro abaixo: 

1.2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E QUANTITATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO. 

ITEM CBO OCUPAÇÃO 
QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMSA 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMED 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMAST 

1 

4221-05 
RECEPCIONISTA 

DIURNO 
40 

 
--- 

 
--- 

4221-05 
RECEPCIONISTA 

NOTURNO 
20 

 
--- 

 
--- 

2 4110-10 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
60 

 
10 

 
--- 

3 7827-05 
COMANDANTE 

(CONTRA-MESTRE) 
01 

 
--- 

 
--- 

4 7827-15 MARINHEIRO FLUVIAL 01   

http://www.licitacoes-e.com.br/
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DE CONVÉS --- --- 

5 7827-30 
MARINHEIRO 

AUXILIAR DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

6 7827-35 
MARINHEIRO 
AUXILIAR DE 

MÁQUINA  
02 

 
--- 

 
--- 

7 5132-25 
COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÃO 

01 
 

--- 
 

--- 

8 513205 COZINHEIRO (A) --- 100 3 

9 514310 
AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

01 10 
 

--- 

10 5175-15 
AGENTE DE 
PORTARIA 

--- 15 
 

--- 

11 5143-20 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
--- 160 14 

12 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA CNH “D” 
--- 15 3 

 
TOTAL DE POSTOS POR 

SECRETARIA 
127 310 20 

 TOTAL 457 

 

1.3. LOCAIS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os locais de prestação dos serviços, bem como 

os quantitativos para cada posto constam no Anexo I do Termo de referência. 

 

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no Orçamento Geral da Secretaria Municipal de Administração para o exercício de 2019, e alocadas em recursos 

próprios no orçamento do Município para os exercícios seguintes. 

2.2. Nos termos do artigo 7º, § 2º, do Decreto nº 7.892/2013, a dotação orçamentária específica será devidamente 

informada quando da formalização do instrumento de contrato. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico e participar desta licitação, os interessados deverão providenciar seu 

credenciamento junto ao Banco do Brasil S/A, através de suas agências, onde também deverão obter 

informações detalhadas acerca do funcionamento da plataforma de licitações daquela instituição. O licitante 

também poderá obter informações por meio da cartilha disponível em: (http://www.licitacoes-

e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf). 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão responsável 

por esta licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, 

para imediato bloqueio de acesso. 

http://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf
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4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão licitantes cujo ramo de atividade comercial seja compatível ao objeto deste 

certame e que possuam toda a documentação exigida para habilitação.  

 4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o Microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

 4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

 4.2.4. Que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação; 

 4.2.5. As empresas que se encontrarem em débito com o Município de Macapá, conforme artigo 509, da 

Lei Complementar nº 110, de 10 de dezembro de 2014. 

 

5 – DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido por um Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 5.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

 5.1.2. Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  

 5.1.3. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório, analisando a sua aceitabilidade; 

 5.1.4. Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato; 

 5.1.5. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta de menor preço; 

 5.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação do licitante que apresentar proposta de preço melhor 

classificada; 

 5.1.7. Receber, examinar e decidir recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão; 

 5.1.8. Adjudicar o objeto ao vencedor, quando não houver recursos; 

 5.1.9. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação. 

5.2. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá as sessões, informando no sistema a nova data e horário para 

a continuidade das mesmas. 

5.3. O Órgão gerenciador desta licitação é a CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEGOV/PMM, órgão 

pertencente à Secretaria Especial da Governadoria e Recursos Extraordinários. 

 

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS PRELIMINARES 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para 

abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante e após a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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6.5. Preencher o campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, com a especificação dos serviços a serem executados, 

devendo incluir no sistema no campo “anexos proposta” os seguintes documentos sem identificação da 

licitante: 

 a) PROPOSTA DE PREÇOS; 

 b) PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, conforme anexo III do Termo de 

Referência. 

6.6. A ausência de envio dos documentos constantes do subitem 6.5, letras “a” e “b” via sistema gerenciador 

do certame, ensejará na DESCLASSIFICAÇÃO da licitante; 

6.7. Qualquer tipo de identificação da licitante, também ensejará em sua DECLASSIFICAÇÃO;  

6.8. A proposta de preço deverá sem idioma oficial do Brasil, levando em consideração, além da especificação e 

condições estabelecidas neste edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

 6.8.1. Apresentar os preços de forma completa, com até 02 (duas) casas decimais (sem dízimas), 

computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os 

materiais, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 

de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, 

constantes da proposta. 

6.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.10. Mesmo em casos omissos, o prazo, o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua apresentação. 

 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PRELIMINARES E DA SESSÃO PÚBLICA (DISPUTA) 

7.1. A abertura do pregão dar-se-á em sessão pública virtual, por meio do sistema de licitações 

http://www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas cadastradas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis (como qualquer 

identificação da licitante) ou não apresentem as especificações e quantidades mínimas exigidas no Termo de 

Referência.  

7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento por todos os 

demais participantes. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas e somente estas poderão entrar na sala de 

disputa e ofertar lances. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva de lances, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema, sendo vedada qualquer identificação dos licitantes. 

7.6. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do LOTE; 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas neste Edital. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele registrado no sistema.  

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

por primeiro no sistema.  

7.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os licitantes visualizarão na sala de disputa, em tempo real, todos 

os lances registrados. 

7.11. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da sessão de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, até que seja restabelecida a conexão.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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7.12. Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, por meio de mensagens no próprio sistema.  

7.13. A sessão de lances na sala virtual de disputa será encerrada pelo Pregoeiro mediante a comunicação de 

encerramento aos licitantes. Após tal comunicado, a disputa continuará em tempo extra por um período aleatório 

de até trinta minutos denominado “RANDÔMICO”, findo o qual, nenhum lance será aceito pelo sistema. 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta preliminar e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.15. Uma vez encerrada a etapa de lances, poderá ser efetivada a verificação a condição da empresa junto à 
Receita Federal.  
7.16. O Pregoeiro identificará os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
7.17. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de empresas 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da proposta ou lance de menor preço, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 7.18.1. Caso a melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 
as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.19. O critério de julgamento adotado neste certame será o menor preço TOTAL DO LOTE, conforme definido 
neste edital e seus anexos. 
7.20. O ato convocatório disporá ainda que a licitante, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que 
venha a ser contratada para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, não poderá 
beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5o-C do art. 
18 da LC no 123, de 2006. 
7.21. As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria 
ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU 
797/2011 - Plenário. 
 

8 – DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta 
vencedora quanto ao preço ofertado, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações 
e quantidades do objeto. 
8.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) da média dos valores das propostas e as superiores do valor estimado pela administração. 
8.3. Também se consideram preços manifestamente inexequíveis, as propostas que apresentem preço unitário ou 
global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
8.4. O Pregoeiro poderá convocar os licitantes no sistema para apresentarem novas propostas, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço para a Administração, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

 8.4.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
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8.5. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação 
da eventual ocorrência do empate previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.6. Sendo o número de licitante, por lote, maior que três, depois da terceira convocação o pregoeiro lançará 

mensagem no chat às licitantes subsequentes, solicitando manifestação quanto à contraproposta, concedendo um 

prazo de até 02 (duas) horas. Não havendo respostas dento do prazo estabelecido, o Pregoeiro desclassificará 

todas as licitantes do lote não negociado. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

continuidade da mesma. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante arrematante, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanções que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

d) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

e) Constatada a existência de sanções em qualquer esfera, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante 

esteja com alguma documentação vencida, ressalvando-se o disposto previsto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.3. Os Licitantes deverão apresentar as seguintes documentações: 
 

 9.3.1. RELATIVAS A HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 9.3.1.1. Cédula de identidade, ou documento equivalente, do sócio administrador ou representante legal 

da empresa; 

 9.3.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 9.3.1.3. No caso de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 9.3.1.4. No caso de sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorou a respectiva consolidação, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede; 

 9.3.1.5. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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 9.3.1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 36, de 02/03/2017, 

do Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI; 

 9.3.1.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 9.3.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados das alterações ou da consolidação 

respectivamente. 
 

 9.3.2. RELATIVAS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 9.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 9.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 9.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 9.3.2.4. 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; 

 9.3.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

 9.3.2.6. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 

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

 9.3.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
  

 9.3.3. RELATIVAS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 9.3.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 9.3.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social 2018, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

  9.3.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 9.3.3.3. Comprovar que possui patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação do lote pertinente. 
  

 9.3.4. RELATIVAS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar para comprovação da Qualificação Técnica os seguintes 

documentos: 

9.3.4.1.1. 01 (um) atestado, no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da LICITANTE, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 

e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória, demonstrando que a CONTRATADA 

gerencia ou gerenciou serviços de natureza similar; 
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 9.3.4.1.2. A fim de comprovar os requisitos acima, a LICITANTE, caso julgue necessário, poderá 

encaminhar, juntamente com o (s) atestado (s), cópias de contratos, Ordens de Serviços (devidamente assinadas), 

Notas de Empenho, Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes. 

 9.3.4.1.3. A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as 

informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, 

endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras 

informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência. 

9.3.4.1.4. Declaração da CONTRATADA, sob assinatura do Representante legal da empresa, de que, 

sendo vencedora da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE os níveis de escolaridade exigidos para os 

profissionais, bem como os demais requisitos técnicos exigidos para cada posto de trabalho; 

9.3.4.1.5. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, caso seja 

declarada vencedora da Licitação, instalará, em MACAPÁ-AP, sede, filial ou representação, dotada de 

infraestrutura administrativa e técnica, adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes 

para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir 

da assinatura do contrato. 

9.3.4.1.6. Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo 

vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados ao Município de 

Macapá e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem 

como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus 

empregados. 

9.3.4.1.7. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idênticas à 

utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles insertas deverão ser suficientes para 

que a área técnica da CONTRATANTE faça a aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles 

exigidos neste Termo de Referência. 

 

10 – DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 10.1.2. O descumprimento o subitem 10.1 ensejará na inabilitação do licitante. 

10.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação relacionados acima deverão ser encaminhados pelos 

Licitantes, preliminarmente em meio digital, para o e-mail: paulo.pregoeiro.segov@gmail.com, no prazo de até 

02 (duas) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena desclassificação; 

 10.2.1. O não envio da documentação SOLICITADA pelo Pregoeiro, bem como proposta de preços nos 

prazos previstos nos itens 10.2 e 10.3 neste edital será considerado abandono do certame, o que resultará na 

desclassificação da proposta e sujeição da licitante às sanções previstas neste Edital. 

10.3. Em seguida os licitantes deverão no prazo de 03 (três) dias úteis entregar na Central de Compras e 

Licitações os documentos em original, ou cópia autenticada em cartório ou por servidor da Central de Compras e 

Licitações, desde que conferidos com os originais, ou ainda os publicados em órgãos da imprensa oficial. 

10.4. O licitante arrematante deverá apresentar Proposta de Preços de documentos de Habilitação, com 

identificação conforme modelos abaixo: 

 
 

mailto:paulo.pregoeiro.segov@gmail.com
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DESTINATÁRIO: SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

CONTATO: (96) 99970-4942 

ENDEREÇO: AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 66, 2º Andar, CENTRO, MACAPÁ-AP, CEP: 68900-101 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP. Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR. 

ENVELOPE – PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO  

 

10.5. Não será aceito “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital. 
10.6. Após o recebimento e análise da documentação exigida, o Pregoeiro irá habilitar e declarar o vencedor, ou, 

a sua inabilitação, sempre fundamentando sua decisão. 

10.7. Os licitantes serão inabilitados quando não atenderem as solicitações e prazos definidos pelo Pregoeiro, a 

documentação apresentada estiver em desacordo com as exigências deste instrumento, bem como, quando o 

licitante apresentar-se em situação de irregularidade. 

10.8. Os envelopes poderão ser entregues dentro de uma única embalagem, visando facilitar a entrega por meio 

dos serviços de postagens. 

 

11 – DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, a intenção de recorrer e a síntese de 

sua motivação, sob pena de preclusão lógica do direito. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.3. Ao Licitante que teve sua manifestação aceita, será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentar as razões de recurso, exclusivamente por meio do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo do recorrente. 

11.4. Não serão aceitos recursos meramente protelatórios e sem a devida fundamentação técnica ou legal. 

11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. Os autos só serão disponibilizados aos Licitantes, para vista ou cópia, após a declaração do vencedor. 

 

12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao Licitante declarado vencedor, por a todo Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Homologado o resultado da licitação, o sistema eletrônico disponibilizará a respectiva Ata para consulta dos 

licitantes. 

 

13 – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 
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 13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

 13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 13.2.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 13.2.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

13.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento 

contratual. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

13.5. A CONTRATADA deverá comprovar quando da assinatura do contrato, através de alvará de funcionamento 

que a empresa possui sede ou declaração de que se compromete a montar matriz, filial ou escritório com no 

mínimo 01 (uma) linha telefônica, na sede do município contratante, com pessoal qualificado e em quantidade 

suficiente para gerir o contrato de forma imediata e eficiente à Administração Pública, no prazo de 05 dias úteis a 

contar da 1ª solicitação de entrega, podendo ser prorrogado por uma única vez, em igual período, a critério da 

Administração contratante, conforme preceitua o Art. 30, II, e §6º da Lei 8.666/1992 e Acórdão nº 1214/2013 0 

TCU – Plenário. 

 

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

14.2. Os pedidos de impugnação e de esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio eletrônico, para o e-

mail: paulo.pregoeiro.segov@gmail.com, ou por petição protocolada no endereço: Av. Coriolano Jucá, nº 66, 

Bairro Central, 2º Andar, Macapá-AP, CEP 68.900-101, no horário de 08h00min as 14h00min. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser 

prorrogado em prazo igual, em face do grau de complexidade do objeto. 

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.  

14.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

14.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão registrados nos autos 

do processo e enviado ao interessado via e-mail, no campo “LISTAR DOCUMENTOS”. 

 

15 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

15.1. A autoridade competente poderá REVOGAR a licitação em face de razões de Interesse Público, derivadas 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

mailto:paulo.pregoeiro.segov@gmail.com
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15.2. A autoridade competente, também, determinará de ofício ou por provocação de qualquer licitante, a 

ANULAÇÃO de atos, procedimentos específicos ou de toda a licitação, quando da existência de vícios, mediante 

ato escrito e fundamentado. 

15.3. Havendo a anulação da fase externa (acolhimento de propostas e disputa de lances), será publicado novo 

aviso e marcada nova data para realização do certame. 

15.4. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação.  

15.5. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito da entrega de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 

da entrega.  

 

16 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por 

servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) das Secretarias, na condição 

de representantes da CONTRATANTE. 

16.1.1. Será designado um Fiscal do contrato e um substituto para cada um dos contratos celebrados. 

16.1.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e 

substitutos designados. 

16.1.3. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos 

respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso 

de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, 

conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

16.2. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras: 

16.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais 

documentos exigidos no subitem deste Termo de Referência, verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de 

Serviço, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;  

16.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da 

CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 

dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público; 

16.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, 

em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; 

16.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem 

boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as 

especificações exigidas; 

16.2.5. Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver 

necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou 

afastamentos legais de qualquer natureza. 

16.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do 

contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de 

acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes. 
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16.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha 

promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da 

sanção prevista neste Termo de Referência. 

16.5. É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência. 

16.6. A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da 

CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas. 

16.7. A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados no Termo de Referência 

para o pagamento das faturas, bem como outros previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom 

andamento dos serviços. 

16.8. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por 

meio do Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e 

quatro) horas. 

16.8.1. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer 

outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do 

contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA. 

16.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto 

serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor (a) da CONTRATANTE, em tempo hábil para. 

 

17– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão previstas nos itens 18 e 19 do Termo de Referência, 

Anexo I do presente instrumento convocatório. 

18 – DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será 

emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período 

a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta 

Corrente da empresa, a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado, de acordo com as 

condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

18.1.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal 

do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das 

contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

18.1.2. O respectivo documento de consulta referente ao subitem anterior e às demais certidões deverão 

ser anexados ao processo de pagamento. 

18.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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18.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, 

para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena 

de rescisão contratual. 

  18.1.4.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 

anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

  18.1.4.2. O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da 

adoção das medidas visando à rescisão do contrato. 

18.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.  

18.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal 

dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência. 

18.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação 

do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.  

18.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar informações e/ou 

documentos eventualmente requeridos pelo fiscal do contrato. 

18.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza 

descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de penalidades prevista neste 

Termo de Referência. 

18.2.3. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das 

metas na execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme o Anexo II do 

Termo de Referência. 

18.3. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a 

CONTRATADA: 

18.3.1. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades 

contratadas com a qualidade mínima exigida; 

18.3.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade 

inferior à demandada; 

 

19 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11 do 

Decreto n° 7.892/13, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela administração.  

19.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, Termo de Referência, 

Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços e às Propostas recebidas e homologadas por ocasião 

da sessão pública do certame. 

19.3. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da 

Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
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19.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 

cumpridos os requisitos de publicidade. 

19.5. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata e/ou contrato dentro do prazo estabelecido, 

ensejará a aplicação de penalidades previstas em lei. 

19.6. O órgão gerenciador responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMM. 

19.7. Não há outros órgãos participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de Registro de Preços. 

19.8. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 

consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme Art. 22, § 3º 

do Decreto nº 7.892/13. 

19.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optarem pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão.  

19.10. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta 
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata, para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

19.11. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata, para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

19.12. Após a autorização do órgão gerenciador e anuência do fornecedor, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

19.13. Competem aos órgãos não participantes os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

19.14. As demais disposições estão consignadas na Ata de Registro de Preços que é parte integrante deste edital. 

20. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

20.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, que poderão ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses (Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93), desde que haja 

autorização formal da autoridade competente e observados os requisitos constantes do Termo Referência. 

 

21. DA REPACTUAÇÃO 

21.1. O objeto deste certame será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo 

e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 

21.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno 

mínimo de um ano. 

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento 

a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo à última repactuação. 
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 21.4.1. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções 

coletivas das categorias envolvidas. 

21.5. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro 

da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da 

prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, 

prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar 

(Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário). 

 21.5.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência 

do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 

21.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração 

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo 

acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto 

da repactuação. 

 21.6.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 

convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo. 

21.6.2. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

CONTRATADA. 

 

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Termo de Referência e das demais cominações legais. 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, as 

seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente 

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese 

de recusa injustificada da CONTRATADA não retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, no caso de 

descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência e no contrato, referentes ao pagamento de 

salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

 c.1). Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da 

nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for 
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constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência ou no termo contratual; 

 d.1). Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, 

calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo 

descumprimento contratual; 

e) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de 

atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em 

apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor 

o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada; 

f) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de 

atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em 

apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE; 

g) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa 

da CONTRATADA.  

22.3. A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

22.4. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

22.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela CONTRATANTE. 

22.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos 

nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, 

poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

22.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo 

de força maior. 

22.8. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do 

FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do 

vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação 

de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar conforme leciona o art. 7º da Lei 

10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário por parte do Pregoeiro. 

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

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

no sistema, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implica em obrigação de contratação. 
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23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento.  

23.6. Os prazos se iniciam e encerram em dia e horário de expediente da Central de Compras e Licitações – 

CCL/SEGOV/PMM, de 08h00min às 14h00min. 

23.7. O desatendimento de exigências formais não importará a inabilitação do Licitante, desde que seja possível 

o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.9. O Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br, e também 

poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Av. Coriolano Jucá, nº 66, Bairro Central, 2º Andar, Macapá-AP, CEP 

689000-101, nos dias úteis, no horário de 08h00min as 14h00min. 

23.10. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, 

quando cabível. 

23.11. O objeto desta licitação poderá sofrer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento), de conformidade 

com o artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

23.12. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. 

23.13. Os licitantes deverão observar ainda as disposições gerais constantes do item 31 do Termo de Referência; 

23.14. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da cidade de Macapá/AP, 

pela Justiça Federal ou Estadual, conforme a fonte orçamentária da contratação. 

23.15. Integram este Edital e dele são vinculados, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 

a) ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

b) ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO; 

c) ANEXO II – A DO TERMO DE REFERÊNCIA– ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 

01; 

d) ANEXO II – B DO TERMO DE REFERÊNCIA – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 

02; 

c) ANEXO II – C DO TERMO DE REFERÊNCIA – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 

03; 

d) ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

E FORMAÇÃO DE PREÇOS; 

e) ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – RESUMO DO VALOR MENSAL E ANUAL DOS 

SERVIÇOS; 
 

ANEXO II – Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos para habilitação; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento dos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

ANEXO IV – Modelo de Atestado (Declaração) de Capacidade Técnica; 

ANEXO V – Modelo e Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Não Vínculo; 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ANEXO VIII – Modelo de Propostas de Preço e Modelo de Planilha de Custos e Formação de preços; 

ANEXO IX – Minuta de Contrato; 

ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

 

Macapá/AP, 28 de agosto de 2019. 

 
 
 

Paulo Roberto Nunes da Silva Junior 
Pregoeiro SEGOV/PMM 

Decreto nº 2.471/2019 - PMM 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019 - SEGOV/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2019 – SEMAD/PMM (SIC. Nº 208275) 
 

 

ANEXO – I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS 
NAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 
 
 

1. DO OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - 

SEMAST da Prefeitura Municipal de Macapá, conforme detalhamento do quadro abaixo: 

1.2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E QUANTITATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO. 

ITEM CBO OCUPAÇÃO 
QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMSA 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMED 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMAST 

1 

4221-05 
RECEPCIONISTA 

DIURNO 
40 

 
--- 

 
--- 

4221-05 
RECEPCIONISTA 

NOTURNO 
20 

 
--- 

 
--- 

2 4110-10 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
60 

 
10 

 
--- 

3 7827-05 
COMANDANTE 

(CONTRA-MESTRE) 
01 

 
--- 

 
--- 

4 7827-15 
MARINHEIRO FLUVIAL 

DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

5 7827-30 
MARINHEIRO 

AUXILIAR DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

6 7827-35 
MARINHEIRO 
AUXILIAR DE 

MÁQUINA  
02 

 
--- 

 
--- 

7 5132-25 
COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÃO 

01 
 

--- 
 

--- 

8 513205 COZINHEIRO (A) --- 100 3 

9 514310 
AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

01 
10  

--- 

10 5175-15 
AGENTE DE 
PORTARIA 

--- 
15  

--- 
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11 5143-20 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
--- 

160 14 

12 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA CNH “D” 
--- 

15 3 

 
TOTAL DE POSTOS POR 

SECRETARIA 
127 

310 
 

20 
 

 TOTAL 457 

1.3. LOCAIS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os locais de prestação dos serviços, bem como os quantitativos para cada posto constam no Anexo I 

deste Termo de referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Os serviços terceirizados demandados destinam-se à realização de atividades administrativas, 

instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal dos Órgãos, 

sendo necessários e imprescindíveis ao bom funcionamento e andamento das Secretarias desta 

administração municipal, conforme os fundamentos legais do Decreto N° 9.507/2018 de 21 de setembro 

de 2018, o qual dispõe em seu art. 3°, §1°, que os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de 

que tratam o referido decreto poderão ser executados de forma indireta, sendo vedada a transferência 

de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado, 

desta forma, os empregados da futura contratada terão atribuições semelhantes ou não com as 

atribuições da contratante e atuarão somente no desenvolvimento dos serviços contratados. 

2.2. A Contratação visa ainda assegurar a continuidade dos serviços de terceirização atualmente 

prestados nas dependências das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Assistência Social 

e do Trabalho. 

2.3. Considerando-se o disposto no art. 23, §1º, da Lei n.º 8.666/93, levando-se em conta a natureza 

similar dos cargos ora demandados, e com a finalidade de reduzir a possibilidade de ocorrência de perda 

de economia de escala e no intuito de fomentar a competitividade, além de viabilizar um melhor 

gerenciamento dos serviços prestados, buscando evitar o desperdício de recursos e minimizar os riscos 

de eventuais prejuízos à Administração e/ou de comprometimento da qualidade desses serviços, haverá 

o agrupamento de atividades, sendo utilizado como critério de julgamento o valor global. 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de 

Referência encontra amparo legal no DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 e nas demais 

disposições a serem estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos. 

3.2. A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra 

amparo legal na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 

e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, e suas alterações; no Decreto-Lei N°5.452/1943 e suas alterações, Acordos e 

Convenções Coletivas de Trabalho, e aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93 e 

suas alterações. 
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3.3. A Contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser licitada de acordo com o 

art. 3°, incisos III do Decreto n° 7.892/2013, adotando desta forma o SRP – Sistema de Registro de 

Preço. 

3.4. Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, enquadram-

se no conceito de serviços comuns, conforme definido no §1º, do art. 2º, do Decreto n.º 5.450/2005. 

4. DA DESCRIÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS. 

4.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho descritas a seguir, 

acompanhadas das respectivas atribuições.  

4.1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

4.1.1.1. Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – 

CBO compatível é o de N.º 4110-10 (Assistente Administrativo). 

4.1.1.2. Os profissionais contratados para exercer a atividade de apoio administrativo será o da categoria 

de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Essa categoria foi definida de acordo com a complexidade das 

atribuições do cargo. 

I. Qualificação mínima: 

a) Ensino Médio Completo; 

b) Conhecimento do ambiente Windows, nas ferramentas Word, Excel e Power Point e nos 

correspondentes do BR Office; 

c) Conhecimento de arquivamento de documentos; 

d) Conhecimento em redação oficial. 

II. Atribuições: 

a) Atender chamados telefônicos internos e externos; 

b) Numerar e controlar documentos; 

c) Realizar a entrega externa de correspondências e documentos; 

d) Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado; 

e) Apoiar na execução das atividades da unidade, voltadas à gestão documental/ processual; 

f) Operar máquinas simples de reprodução e digitalização de documentos, telefones, fac-símile e 

outros de complexidade semelhante; 

g) Organizar arquivos, sob supervisão; 

h) Digitalizar correspondências e documentos oficiais de rotina; 

i) Executar os procedimentos para solicitações de viagens - passagens e diárias, nacionais e 

internacionais; 

j) Operar microcomputadores; 
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k) Autuar e protocolar processos e documentos; 

l) Digitar, organizar, conferir, entregar, receber, registrar, distribuir e controlar a movimentação de 

documentos e/ou bens patrimoniais; 

m) Prestar informações sobre tramitação e andamento de processo e documentos; 

n) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho. 

4.1.2. RECEPCIONISTA 

4.1.2.1. Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – 

CBO compatível é o de N.º 4221-05 (RECEPCIONISTA EM GERAL). 

III. Qualificação mínima: 

a) Nível Fundamental Completo; 

b) Conhecimento do ambiente Windows, nas ferramentas Word, Excel. 

IV. Atribuições: 

a) Recepcionar visitantes, direcionando-os para os locais desejados; 

b) Atender chamadas telefônicas; 

c) Operar microcomputadores;  

d) Manter atualizada a agenda das atividades internas e externas das unidades administrativas da 

CONTRATANTE, contemplando lista de telefones, ramais, endereço eletrônico e endereço dos principais 

contatos internos e externos; 

e) Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas ao andamento normal do serviço; 

f) Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do Preposto da CONTRATADA, de 

forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitude suspeita observada nas 

dependências da CONTRATANTE; 

g) Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da CONTRATANTE, nas formas 

determinadas pela CONTRATANTE; 

h) Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho. 

4.1.3. CONTRAMESTRE FLUVIAL (COMANDANTE) – CARGO B 

4.1.3.1. Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – 

CBO compatível é o de N.º 7827-05 (CONTRAMESTRE FLUVIAL – COMANDANTE). 

V. Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Fundamental Completo. 

b) Habilitação expedida pela Marinha do Brasil. Pleno desempenho da função de no mínimo 3 (três) 

anos. 

VI. Atribuições Mínimas: 
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a) Exercer as atribuições conferidas ao Comandante, previstas na Seção I - Navegação Marítima em 

Mar Aberto de Longo Curso, Cabotagem e Apoio Marítimo - no que lhes for aplicável, observadas as 

seguintes particularidades; 

b) Cumprir e fazer cumprir por todos de bordo as leis e regulamentos em vigor, mantendo a disciplina 

de sua embarcação, zelando pela execução dos deveres - dos tripulantes de todas as categorias e 

funções sob as suas ordens; 

c) Inspecionara embarcação, diariamente, para verificar as condições de segurança, asseio e higiene, 

notificando a Administração sobre as necessidades da embarcação; os passageiros cumpram as 

determinações em vigor a bordo da embarcação de forma que não acarretem risco para a embarcação, 

tripulantes e demais passageiros; 

d) Entregar às autoridades competentes aqueles que se negarem a cumprir tais exigências e registrar 

a ocorrência no "Diário de Navegação; 

e) Fazer cumprir o uniforme do dia, conforme determina o Regulamento de Uniformes para a Marinha 

Mercante do Brasil; 

f) Autorizar os serviços extraordinários a bordo que se fizerem necessários, de acordo com as leis que 

regem a matéria; 

g) Ter sempre prontos os documentos exigidos pela Capitania dos Portos; 

h) Fiscalizar o serviço e o abastecimento de combustível e aguada, para assegurar a normalidade da 

viagem; 

i) Certificar-se de que os tripulantes estão a bordo, antes da saída da embarcação; 

j) Proceder, por ocasião da passagem de Comando de sua embarcação, à inspeção geral da mesma, 

em companhia de seu substituto. O Patrão jamais poderá abandonar a embarcação, por maior perigo 

que se ofereça, a não ser em virtude de naufrágio, oportunidade em que deve orientar o abandono, por 

parte de passageiros e tripulantes, procurando proteger consigo o "Diário de Navegação". 

4.1.4. MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS (MOÇO DE CONVÉS) 

4.1.5. Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – 

CBO compatível é o de N.º 7827-15 (Marinheiro Fluvial de Convés (Moço de convés). 

VII. Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Fundamental Completo 

b) Habilitação expedida pela Marinha do Brasil. Pleno desempenho da função de no mínimo 3 (três) 

anos. 

VIII. Atribuições Mínimas: 

a) Imediatar pequenas embarcações. 

b) Averiguar lotação permitida e salvatério disponível. 
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c) Auxiliar embarque e desembarque de passageiros, instruindo-os sobre os procedimentos de bordo 

e salvamento. 

d) Controlar as documentações e registrar ocorrências no diário de navegação. 

e) Cumprir o plano de navegação. 

f) Realizar manutenção da aparelhagem do convés e máquinas. 

g) Supervisionar a conservação e manutenção da embarcação. 

h) Conferir desgaste de peças e artefatos dos aparelhos do convés. 

i) Planejar carga e descarga conforme tipo de carga, de embarcação e derrota. 

j) Executar manobras e serviços no convés, manuseando, atracando e vigiando a embarcação.  

k) Executar serviços de estivagem e desestivagem, conforme a legislação em vigor da Marinha do 

Brasil. 

l) Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 

m) Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

n) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

4.1.6. MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE CONVÉS 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 7827-30 (Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés). 

IX. Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Fundamental Completo 

b) Habilitação expedida pela Marinha do Brasil. Pleno desempenho da função de no mínimo 3 (três) 

anos. 

X. Atribuições Mínimas: 

a) Executar, sob supervisão imediata, serviços de convés, leme e vigia. 

b) Governar o timão da embarcação, fazendo quartos de leme, sempre que necessário, para conduzi-

la no rumo traçado. 

c) Efetuar manobras, lançando cabos ao cais ou passando-os nos guinchos, soltando-os e recolhendo-

os para possibilitar o reboque, a atracação e desatracação da embarcação no cais. 

d) Proceder a amarração e desamarração dos aparelhos de força para operação de carga e descarga. 

e) Exercer a vigilância da embarcação, montando guarda em postos prefixados e impedindo a 

penetração de pessoas estranhas, solicitando auxílio quando necessário. 

f) Cooperar nos serviços de carga e descarga, indicando o local de colocação dos volumes 

embarcados. 
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g) Auxiliar o embarque e desembarque de passageiros, orientando sua movimentação para possibilitar 

uma correta e rápida acomodação. 

h) Exercer serviços de picagem de ferrugem e pintura das superfícies metálicas da embarcação. 

i) Manter em perfeitas condições de uso as embarcações de salvatagem, os equipamentos de 

segurança e de movimentação da carga, fazendo cortes e emendas de cabos e outros reparos 

necessários. 

j) Auxiliar o Mestre nos serviços de convés, distribuindo e recolhendo os materiais utilizados. 

k) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

4.1.7. MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR DE MÁQUINAS 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 7827-35 (Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas). 

XI. Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Fundamental Completo 

b) Habilitação expedida pela Marinha do Brasil. Pleno desempenho da função de no mínimo 4 (quatro) 

anos. 

XII. Atribuições Mínimas: 

a) Operar máquinas e serviços de manutenção em embarcações; 

b) Comandar praça de máquinas; 

c) Desempenhar as funções e serviços de auxiliar de Condutor Motorista Fluvial, em embarcações 

empregadas na navegação interior. 

d) Dirigir manobras e serviços de máquinas.  

e) Aplicar procedimentos de segurança.  

f) Realizar manutenção preventiva e corretiva da praça de máquinas.  

g) Registrar ocorrências sobre os equipamentos.  

h) Controlar estoque de ferramentas e peças. 

i) Programar funcionamento de equipamentos de medição. 

j) Abastecer, controlar temperatura, pressão e volumes nas máquinas. 

k) Verificar nível do óleo lubrificante dos motores. 

l) Limpar acessórios e reparar equipamentos da praça de máquinas. 

m) Controlar entrada e saída de materiais sobressalentes na praça de máquinas. 

n) Executar serviços de estivagem e desastivagem, conforme a legislação em vigor da Marinha do 

Brasil. 
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o) Auxiliar em coletas de materiais biológicos em rios, lagos e reservatórios. 

p) Realizar manutenção nos equipamentos de coletas de materiais Biológicos. 

q) Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.  

r) Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

s) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

4.1.8. COZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 5132-25 (Cozinheiro de Embarcações). 

XIII. Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Fundamental Completo 

b) Experiência de no mínimo 3 anos na área. 

XIV. Atribuições Mínimas: 

a) Preparar os alimentos, observando os métodos de cozimento e padrões de qualidade. Auxiliar na 

organização e supervisão dos serviços de cozinha. 

b) Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições. 

c) Preparar as refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e 

padrões de qualidade dos alimentos. 

d) Auxiliar a servir lanches e refeições. 

e) Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral. 

f) Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para 

evitar deterioração e perdas. 

g) Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

h) Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática. 

i) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

4.1.9. COZINHEIRO (A) 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 5132-05. 

XV- Qualificação Mínima:  

a) Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

b) Curso de manipulação de alimentos  

c) Experiência na função. 

XVI- Atribuições Mínimas: 
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a) coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições; 
b) preparar as refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e 
padrões de qualidade dos alimentos; 
c) auxiliar a servir lanches e refeições; 
d) auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; 
e) zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar 
deterioração e perdas; 
f) participar de programa de treinamento, quando convocado; 
g) executar tarefas pertinentes à área de atuação; 
h) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
 

4.1.10. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 5143-10. 

XVII. Qualificação Mínima: 

a. Escolaridade: Fundamental Completo, com prática profissional no posto de trabalho. 

XVIII. Atribuições Mínimas: 

a. Substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros 

e fachadas, limpar recintos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 

meio ambiente.  

b. Auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências 

das unidades, conforme demanda e orientação da supervisão imediata. 

c. Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de atividade, 

inclusive trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança exigidos, conforme legislação 

vigente. Cuidar da segurança dos usuários, alunos e funcionários, durante a execução dos serviços de 

manutenção.  

d. Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de manutenção, removendo 

entulhos, varrendo, eliminando resíduos e manchas.  

e. Zelar pela conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços de 

manutenção, requisitando sua reposição quando necessário.  

f. Controlar o estoque de materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamentos, verificando 

quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação.  

g. Colaborar em eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, executando 

atividades de apoio conforme orientações superiores. 

4.1.11. AGENTE DE PORTARIA 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 5174-15. 

XIX.  Qualificação Mínima: 

a)  Escolaridade: Ensino médio completo; Conhecimento prático em informática; Facilidade de 

comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para elaboração de correspondências; 
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Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; Ter iniciativa e comprometimento com 

a Administração. 

XX. Atribuições mínimas: 

a) Receber os visitantes, funcionários e fornecedores, e o público em geral; 

b) Conferir identificação de visitantes e funcionários; 

b) Cadastrar dados dos visitantes em sistema ou planilhas; 

c) Atender telefonemas interno e externo; 

d) Anotar recados, e agendar visitas; 

e) Receber e encaminhar correspondências; 

 

4.1.12. SERVENTE DE LIMPEZA 

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO 

compatível é o de N.º 5143-20. 

XXI.  Qualificação Mínima: 

a) Escolaridade: Ensino Fundamental completo, experiência na função. 

XXII. Atribuições mínimas: 

a) auxiliar os serventes na limpeza das áreas administrativas e uso comum dos prédios indicados;  
b) auxiliar na varrição das áreas externas;  
c) auxiliar na remoção e transporte dos lixos acondicionados nas lixeiras, para local apropriado, 
mantendo-as forradas com saco plástico; 
d) auxiliar na desinfecção e conservação dos ambientes, superfícies fixas e equipamentos permanentes 
e/ou utilizados nas atividades; 
 

4.1.13. MOTORISTA 

XXII.  Qualificação Mínima:  

a) Escolaridade: CNH Categoria D, ensino fundamental completo, experiência na função; Certificado de 

Conclusão de Cursos especializados para transportes escolares; Certificado de Conclusão de Cursos 

especializados para transportes escolares nos Termos da regulamentação do COTRAN; 

XXIV. Atribuições mínimas: 

a) Dirigir e manobrar veículos; 
b) transportar pessoas, cargas e outros; 
c) realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos 
pertinentes; 
d) agir com conduta adequada ao transporte de crianças de Educação Infantil, Ensino Fundamental – 
anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos, zelando pelo respeito e cumprimento ao que prevê todas 
as normas de segurança no trânsito – velocidade, uso de cinto de segurança, capacidade máxima entre 
outros; 

4.1.14. O perfil geral exigido para todos os profissionais a serem alocados nos postos de trabalho, deverá 

contemplar: 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

29 

a) Responsabilidade; Polidez; Discrição e Boa apresentação; 

b) Dinamismo e Iniciativa para o desempenho das atribuições demandadas; 

c) Autodomínio; 

d) Senso de organização; 

e) Fluência e facilidade de comunicação; 

f) Aptidão para atendimento ao público; 

g) Capacitação para o desenvolvimento das atividades; 

h) Sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados; 

i) Capacidade de comunicar-se com desenvoltura e cordialidade; 

j) Postura compatível às atividades que são desenvolvidas no âmbito da CONTRATANTE; 

k) Zelo pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações; 

l) Cumprimento de todas as normas e determinações legais emanadas do Fiscal do Contrato; 

m) Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos do contrato;  

n) Educação, urbanidade, presteza, fineza e atenção no trato de todos os servidores da 

CONTRATANTE, terceirizados, estagiários, colegas de trabalho e demais pessoas; 

o) Encaminhar ao conhecimento da CONTRATANTE, por meio do Encarregado-Geral da 

CONTRATADA, de forma imediata e em qualquer circunstância, a constatação de atitude suspeita 

observada nas dependências da CONTRATANTE. 

4.1.15. A comprovação da qualificação mínima do profissional se dará quando da Contratação, pela 

Secretaria CONTRATANTE, sendo responsabilidade do CONTRATADO tal comprovação, sob pena de 

rescisão contratual. 

5. DA DEMANDA ESTIMADA E DA CARGA HORÁRIA  

5.1. Os serviços serão executados, em regra, em jornada de 08 (oito) horas diárias com intervalo de 2 

(duas) horas, exceto para postos que exijam jornada de trabalho diferenciada, conforme este termo de 

referência. 

5.2. Para os serviços que serão executados em jornada de regime de 12/36 (doze por trinta e seis) horas 

diárias de trabalho por 36 horas de folgas, esta se restringem para as unidades de saúde que funcionam 

conforme Anexo I, deste termo de referência, devendo ser calculado para os profissionais desse regime 

as HORAS EXTRAS E ADICONAL NOTURNO, se for o caso, conforme este Termo de Referência. 

5.3. Já para os serviços que serão executados em jornada de 06 (seis) horas diárias, deve ser observado 

o limite mínimo de repouso entre o horário compreendido das 18h a 00h, os postos de trabalho que assim 

o exigirem, observando a legislação pertinente quanto ao regime de HORAS EXTRAS E ADICONAL 

NOTURNO, se houver, proporcional às horas trabalhadas, devendo sempre ser observado a legislação 

pertinente. 
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5.4. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE 8 HORAS POR DIA, 44 HORAS SEMANAIS 

ITEM CBO OCUPAÇÃO 
JORNADA/SEG 

A SEX 

NÚMERO 
ESTIMADO DE 

TERCEIRIZADOS 

1 
4221-05 RECEPCIONISTA DIURNO 8h 

8h - 12h 
14h - 18h 

40 

4221-05 
RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 
18h – 
00h 

12 

2 4110-10 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

70 

3 7827-05 
COMANDANTE (CONTRA –
MESTRE) 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

4 7827-15 
MARINHEIRO FLUVIAL DE 
CONVÉS 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

5 7827-30 
MARINHEIRO AUXILIAR DE 
CONVÉS 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

6 7827-35 
MARINHEIRO AUXILIAR DE 
MÁQUINA  

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

7 5132-25 
COZINHEIRO GERAL DE 
EMBARCAÇÃO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

8 5132-05 COZINHEIRO(A) 8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

103 

9 5143-10 
AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

11 

10 5175-15 AGENTE DE PORTARIA 8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

15 

11 5143-20 SERVENTE DE LIMPEZA 8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

174 

12 782 MOTORISTA CNH “D” 8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

18 

5.5. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE 12H POR 36H 

ITEM CBO OCUPAÇÃO JORNADA/ HORÁRIO 
NÚMERO 

ESTIMADO DE 
TERCEIRIZADOS 

1 4221-05 RECEPCIONISTA NOTURNO 12 / 36 19h - 07h 8 

TOTAL GERAL 8 

5.6. As quantidades de postos são estimadas e poderão ser implementados no todo ou em parte, ao 

longo da vigência do contrato dependendo das necessidades da CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA estar preparada para atendimento em situações consideradas emergenciais e 

provisórias. 

6. DA FIXAÇÃO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS  
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6.1. Os serviços serão prestados no horário especificado neste Termo de Referência.  

6.1.1. Caso o horário de expediente do Órgão Contratante seja alterado por determinação legal ou 

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da 

prestação de serviços para atendimento da nova situação, observando sempre as determinações legais.  

6.1.2. Os locais de prestação dos serviços, bem como a quantidade de cada posto de trabalho estão 

especificados no Anexo I deste Termo de Referência. 

6.1.3. Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, no artigo 74, §2º, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, e no artigo 2º da Portaria nº 373/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

CONTRATADA deverá realizar o controle de jornada de trabalho para controle de assiduidade e 

pontualidade de seus empregados.  

6.2. Os serviços serão prestados nas dependências da CONTRATANTE, conforme quadro de 

distribuição constante no Anexo I, no município de Macapá, seus Distritos e Comunidades. 

6.2.1. Caso haja alguma alteração nos postos de trabalho listados no Anexo I deste Termo de 

Referência, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo posto, a fim de viabilizar a 

continuidade da prestação do serviço. 

7. HORAS EXTRAS E ADICONAL NOTURNO 

7.1. As horas extraordinárias e o adicional noturno devidos aos empregados da CONTRATADA que 

prestarem serviço à CONTRATANTE serão remuneradas com base no valor hora do salário do 

profissional e integrarão o item remuneração da planilha de custos e formação de preços que compõe o 

Anexo III do Termo de Referência. 

7.2. Havendo autorização normativa, expressa em legislação trabalhista ou em instrumento coletivo e 

em contrato de trabalho, fica facultado à CONTRATANTE optar pelo regime de compensação de jornada 

de trabalho. 

8. DA JORNADA DE TRABALHO 

8.1. A duração normal do trabalho, para os empregados não excederá de 8 (oito) horas diárias, e de até 

40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos postos de trabalho que exigirem jornada de trabalho 

diferenciada,  nos termos deste Termo de Referência. 

8.2. Todas as funções deverão obedecer aos horários estabelecidos neste Termo de Referência, 

podendo a CONTRATANTE alterá-las a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades e, 

excepcionalmente, quando necessário em suas dependências ou fora delas, desde que não exceda os 

preceitos legais, e feita a comunicação com antecedência à CONTRATADA.  

8.3. Ocorrendo necessidade imperiosa da CONTRATANTE, poderá a duração do trabalho exceder do 

limite legal ou convencionado, seja para fazer face à motivo de força maior, seja para atender à realização 

ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. 

9. DA OBRIGATORIEDADE DOS UNIFORMES. 

9.1. Os uniformes fornecidos pela CONTRATADA à seus empregados deverão ser condizentes com a 

atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado, 
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devendo ser mantidos em perfeito estado quanto ao seu aspecto, sendo exigido da CONTRATADA a 

substituição periódica para manter a vestimenta condizente com o padrão de qualidade exigido pelo 

órgão contratante, bem como as especificações e quantitativos observando o que consta neste Termo e 

Referencia. 

9.2. Os uniformes deverão conter o emblema/logotipo da CONTRATADA, de forma visível. 

9.3. A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes na presença do Fiscal do Contrato até 05 (cinco) 

dias antes do início da execução dos serviços, sendo 02 (dois) conjuntos de uniformes para cada 

profissional. 

9.4. A CONTRATADA poderá apresentar o modelo de seu uniforme para aceitação da Secretaria, desde 

que atenda as especificações e quantitativo exigido neste Termo, de acordo com a Convenção Coletiva 

de Trabalho da categoria. 

9.5. O custo com uniformes e equipamentos não poderão ser repassado aos profissionais. Quando da 

troca do uniforme, o funcionário deverá devolver o que não mais será utilizado. 

9.6. A CONTRATADA deverá orientar o profissional quanto à responsabilidade pelo zelo e conservação 

do uniforme. 

9.7.  As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes 

parâmetros mínimos: 

      9.7.1. Tecidos não sintéticos, com no mínimo 70% de algodão;  

      9.7.2. Deverão ser entregues em tamanhos adequados para cada funcionário, caso seja necessário 

ajuste, este correrá a cargo da CONTRATADA, sem repasse de custo para o empregado.  

     9.8.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados;  

9.9. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 

original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

 

10.  DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’s: 

10.1. Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, 

conforme legislação vigente. Sendo, estes, essenciais à integridade física do trabalhador, sendo vedada 

sua ausência na execução dos serviços, sob pena da CONTRATADA sofrer as sanções aplicáveis. 

10.2. Os EPI's deverão ser efetivamente utilizados, quando de situações que necessitem de sua 

utilização, ficando a CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos equipamentos, 

e o Fiscal do Contrato de cobrar a utilização e o fornecimento dos mesmos. 

10.3. Os EPI'S deverão ser utilizados conforme normas regulamentadoras de segurança e saúde do 

trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, sendo: NR 6.6.1 e alíneas e 6.7, 6.7.1 e alíneas, 

normas regulamentadoras de segurança e saúde do MTE. 

10.4. Os EPI's deverão ser substituídos, sem ônus para aparar o trabalhador sempre que necessário, 

por desgaste natural ou defeito que impossibilite sua perfeita utilização. 

10.5. O quantitativo de EPI’s a serem utilizados deverá ser determinado pela CONTRATADA, tomando-

se como base o número de empregados necessários à perfeita execução dos serviços. 

11.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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11.1. As despesas oriundas do objeto deste Termo de Referência serão pagas por conta de recursos 

da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Trabalho, cuja dotação será indicada quando da contratação. 

11.2. Por utilizar o sistema de registro de preços, a licitação nesta fase interna não há a necessidade de 

indicação e dotação orçamentária, o qual somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil, após a fase licitatória. 

12. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

12.1. Consoante ao artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Publica poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de danos de difícil ou 

impossível reparação.  

13. DAS ATIVIDADES INSALUBRES OU PERIGOSAS 

13.1. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições 

ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 

tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 

efeitos. 

13.2. A Contratada deverá orientar os seus empregados e pagar os valores devidos quando estes 

tiverem atividades e operações insalubres e por meio de normas específicas do Ministério do Trabalho e 

Emprego, lecionar sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos 

agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 

13.2.1. As normas referidas em portaria específicas incluirão medidas de proteção do organismo do 

trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. 

13.3. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: 

I. Coma adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; 

II. Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

13.3.1. Caberá a Fiscalização e/ou Fiscal(is) do Contrato, comprovada a insalubridade, notificar as 

empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste termo de referência. 

13.4. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos 

pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por 

cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem 

nos graus máximo, médio e mínimo. 

13.5. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 

risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 

I. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 
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13.5.1. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta 

por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos 

lucros da empresa. 

13.5.2. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. 

13.6. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a 

eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos deste Item e das normas expedidas 

pelo Ministério do Trabalho. 

13.7. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do 

Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 

13.7.1. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem 

ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de 

caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. 

13.7.2. O disposto nos itens e subitens anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do 

Trabalho, nem a realização ex officio da perícia. 

13.8. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade 

serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro 

do Trabalho, respeitadas as normas de legislações específicas a essa matéria. 

13.9. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, 

quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de 

socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. 

14. DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO 

14.1. A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Termo de Referência, não 

desobriga a Contratada do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam 

incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem 

os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. 

14.2. Incumbe a Contratada a observância a órgão de âmbito nacional competente em matéria de 

segurança e medicina do trabalho: 

I. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos Termo de 

Referência, especialmente os referidos no art. 200 da CLT; 

II. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com 

a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho; 

III. Conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos 

Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. 

14.3. CABERÁ A CONTRATADA: 
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I. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 

II. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de 

evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

III. Adotaras medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; 

IV. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 

14.4. Caberá aos empregados: 

I. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 

II do artigo anterior; 

II. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Termo de Referência e demais acordos 

e convenção coletiva de trabalho e legislações vigentes. 

14.4.1. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) À observância das instruções expedidas pela Contratada na forma deste Termo de Referência; 

b) Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, devendo a Contratante 

fazer as devidas diligências necessárias em conjunto com um preposto indicado pela Contratada. 

14.5. Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos 

federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao 

cumprimento das disposições constantes deste Termo de Referência. 

15. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA 

SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

15.1. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, 

alocar a mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela CONTRATANTE, 

informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços 

contratados. 

15.2. A cada solicitação da CONTRATANTE para nova contratação, inclusive quando da necessidade 

de substituições, a CONTRATADA terá até 48 (QUARENTA E OITO) HORAS para atendê-la, devendo, 

neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos novos profissionais às áreas 

demandantes. 

15.3. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante 

os horários definidos pela CONTRATANTE. 

15.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do 

profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas referentes ao posto vago serão deduzidas da fatura. 

15.5. Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura 

se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se 

a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações. 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

36 

15.6. A escolaridade de cada profissional deverá ser comprovada pela CONTRATADA, mediante a 

apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC, ou no caso de treinamento/habilitação específica, documento emitido por 

entidade/órgão competente. 

15.7. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, cabendo à 

CONTRATADA recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise e aprovação da 

CONTRATANTE, de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

encaminhamento do novo profissional à área demandante. 

16. DO PREPOSTO DA CONTRATADA 

16.1. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com 

fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante 

declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, 

números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e/ou de celular, além dos dados 

relacionados à sua qualificação profissional, entre outros. 

16.1.1. O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 

16.1.2. A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

16.2. Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários (responsáveis pela 

prestação dos serviços junto à CONTRATANTE) para o desempenho de tal função. 

16.3. O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da 

CONTRATANTE, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas neste subitem, no 

tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento 

a quaisquer solicitações da CONTRATANTE. 

16.4. A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a 

quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando 

imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das 

normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências 

pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços 

contratados. 

16.5. SÃO ATRIBUIÇÕES DO PREPOSTO, DENTRE OUTRAS: 

16.5.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da 

CONTRATANTE, com o auxílio do Encarregado-Geral; 

16.5.2. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da 

CONTRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA; 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

37 

16.5.3. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das 

autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato; 

16.5.4. Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE 

e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil, 

conforme estabelecido no neste documento. 

16.5.5. Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos 

serviços e das demais obrigações contratuais; 

16.5.6. Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade 

observada;  

16.5.7. Garantir que os funcionários reportem-se sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos 

servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à 

execução contratual; 

16.5.8. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar 

necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados; 

16.5.9. Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem 

como toda a documentação complementar que lhe for exigida; 

16.5.10. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, 

ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado; 

16.5.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo 

perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato. 

17.2. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência. 

17.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio 

dos seus empregados, dentro das normas do contrato. 

17.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução 

dos serviços. 

17.5. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham 

a ser solicitados pela CONTRATADA. 

17.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, 

nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993. 

17.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
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17.8. Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores 

constantes do Anexo II do Termo de Referência - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), impondo, 

conforme o caso, as sanções financeiras por metas não atingidas. 

17.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos 

serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

17.10. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer 

empregado ou mesmo do Preposto da CONTRATADA que adote postura inconveniente ou incompatível 

com o exercício das atribuições que lhe foram designadas. 

17.11. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do serviço. 

17.12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência. 

17.13. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-

estabelecidas. 

17.14. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento 

dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar 

necessário. 

17.15. Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de 

substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou 

afastamentos legais de qualquer natureza. 

17.16. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da 

CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível 

no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS 

e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso. 

17.17. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do 

contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas 

eventualmente detectadas. 

17.18. Acompanhar a entrega dos uniformes, na pessoa do Fiscal do Contrato, quando for o caso, 

rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os 

que estiverem em desacordo com as especificações exigidas. 

17.19. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

17.20. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da 

probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme 

disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, 
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caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no 

subitem 32.47. 

17.20.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá 

oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB; 

17.20.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá 

oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início imediato 

das atividades no posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com 

a qualificação mínima definida neste Termo de Referência. 

18.2. Apresentar ao Fiscal do contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que 

solicitado, atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos 

que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do 

contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados. 

18.3. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando 

ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização 

de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

18.4. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e 

reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de 

caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender 

conveniente. 

18.5. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do 

contrato, em Macapá, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e 

horário do posto de trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefones 

residenciais e número de celular. 

18.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

18.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela CONTRATANTE. 

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

elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

18.9. Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

CONTRATANTE. 
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18.10. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por semestre, para cada profissional alocado nos postos 

de serviços , tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos 

seus empregados. 

18.10.1. Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo 

mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados. 

18.11. Fornecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o início das atividades do 

profissional no posto de trabalho, crachás de identificação com fotografia recente a todos os funcionários, 

sujeitos à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus 

empregados. 

18.11.1. Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados e 

vestidos com decoro, devendo ser substituído imediatamente o funcionário que não se portar de acordo 

com esta exigência. 

18.12. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a assiduidade e a 

pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas. 

18.12.1. Manter, para controle de assiduidade e pontualidade de seus empregados, sistema de 

controle de jornada. 

18.13. Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e 

ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas 

obrigações, a de reportar-se, quando houver necessidade, ao Fiscal do contrato e a de tomar as 

providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução do contrato, 

além de cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados, manter 

contato com a fiscalização do contrato sempre que necessário. 

18.13.1. O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de frequência diária dos empregados da 

CONTRATADA vinculados ao contrato sempre que julgar necessário. 

18.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Encarregado-Geral. 

18.15. Instruir os seus empregados, quanto à normas de segurança e de prevenção e combate a 

incêndios nas dependências dos edifícios em que serão prestados os serviços. 

18.16. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos 

serviços. 

18.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos 

os esclarecimentos e informações solicitados, respondendo prontamente às reclamações formuladas e 

também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação 

do Fiscal. 

18.18. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente 

causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, 
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decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 

18.19. Fornecer aos seus funcionários até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua 

competência, os vales transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho, e qualquer outro 

benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades. 

18.20. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização 

trabalhista, vale-transporte, vale-alimentação e outros encargos previstos em lei, incidentes ou 

decorrentes deste contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo 

com a CONTRATANTE. 

18.21. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão 

quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e 

preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado 

pela CONTRATANTE. 

18.22. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados 

designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, 

licença, demissão, paralizações, greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a interrupção dos 

serviços, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

18.23. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da 

CONTRATANTE, e vice versa. 

18.24. Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como 

escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos. 

18.25. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus 

empregados utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, em 

agências situadas no município de Macapá, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte 

da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos 

mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas. 

18.25.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a CONTRATADA 

deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do 

pagamento. 

18.26. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos 

pagamentos das faturas pela CONTRATANTE. 

18.26.1. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias 

diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas 

regulamentares. 

18.27. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar 

relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura mensal. 
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18.28. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Gestores e 

Fiscais da CONTRATANTE e o Encarregado-Geral e o Preposto da CONTRATADA de forma 

permanente, incluindo em dias não úteis.  

18.29. Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais 

fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados. 

18.30. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos 

estipulados, quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de 

qualificação feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: 

18.30.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo 

de 4 (quatro) horas, a contar da ciência da ausência do profissional; 

18.30.2. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de 

início do período, sendo que a empresa deverá apresentar a documentação do profissional que fará a 

cobertura provisória do posto com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação ao início das 

atividades; 

18.31. Na hipótese da CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional 

nas ocorrências de ausência temporária, nos termos deste instrumento e do contrato, as faltas deverão 

ser deduzidas da respectiva Nota Fiscal/Fatura, não ensejando qualquer sanção à CONTRATADA. 

18.32. Encaminhar ao Fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de 

empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados daqueles que 

irão substituí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica 

dos substitutos exigida neste Termo de Referência.  

18.33. Relatar, por escrito, ao Fiscal do Contrato toda e qualquer anormalidade observada afeta à 

prestação dos serviços. 

18.34. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos 

seus funcionários. 

18.35. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se apresentem 

sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos 

serviços. 

18.36. Apresentar à CONTRATANTE, nos seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados 

abaixo: 

18.36.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso: 

a) Nota Fiscal/Fatura; 

b) Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, 

referentes ao mês anterior (qual seja, o mesmo da nota fiscal), juntamente com as cópias das folhas de 

pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de 

frequência apresentada, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos 

serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;  
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c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos 

empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da 

Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação 

nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos; 

d) Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos empregados alocados na 

execução dos serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos das referidas faturas; 

e) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços 

contratados, quando necessário; 

f) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos 

empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei; 

g) Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos 

pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED; 

h) Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo 

Coletivo ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de trabalho;  

i) Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em 

relação aos empregados vinculados ao contrato.  

18.36.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE:  

a) Qualquer dos documentos listados no subitem anterior; 

b) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE; 

c) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomador o órgão ou entidade contratante; 

d) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, 

ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

e) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos 

a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

f) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos 

por lei ou pelo contrato; e 

g) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais 

por parte da empresa.  

18.37. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 

a) 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; 
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b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução 

deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

18.38. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de pagamento 

dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

18.39. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do contrato 

sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

18.40. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.  

18.41. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital. 

18.42. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

18.43. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, 

a fim de caracterizar a execução completa do contrato. 

18.44. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar 

ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

18.45. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a 

assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando 

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

vedação a opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou 

Municipal, no prazo previsto no inciso II, do § 1º, do artigo 30, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações. 

18.46. Oferecer todos os meios necessários para que seus empregados obtenham prontamente os 

extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 

18.47. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, os exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA vinculados ao 

contrato. 

18.48. Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do início da 

prestação dos serviços, sempre que houver admissão de novos empregados. 

18.49. É expressamente vedado à CONTRATADA: 

18.49.1. Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente contrato, nas 

dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em 

comissão ou função de confiança; 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

45 

18.49.1.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3° (terceiro) 

grau; 

18.49.1.2. No momento da contratação, a CONTRATADA deverá providenciar que o funcionário assine 

declaração informando não ser familiar de agente público que na CONTRATANTE exerça cargo em 

comissão ou função de confiança; 

18.50. Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no Anexo II do Termo 

de Referência – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), sujeitando-se aos ajustes de pagamento por 

metas não atingidas. 

19. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA – BOAS 

PRÁTICAS AMBIENTAIS 

19.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se 

pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA: 

a) Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de água tratada e 

mantendo critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que 

promovam a redução do consumo; 

b) O Preposto e o Encarregado-Geral devem atuar como facilitadores das mudanças de 

comportamento dos empregados da CONTRATADA; 

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; e 

d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 

e água. 

19.2. A CONTRATADA deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no 

desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes 

para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela CONTRATANTE. 

19.3. ACONTRATADA 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.  

19.4. 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. 

19.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos 

funcionários, quando necessário, 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. 

19.6. A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 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. 
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19.7. A CONTRATADA deverá diminuir o uso de copos descartáveis na prestação de serviços nas 

dependências do órgão ou entidade, substituindo-os por garrafinhas (squezze) para os funcionários. 

19.8. É obrigação da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais 

e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços. 

19.9. A CONTRATADA deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no 

desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes 

para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela CONTRATANTE. 

19.10. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais 

e serviços, incluindo uma política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação 

às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto n. 5.940/2006. 

19.11. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de 

idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

20. DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

20.1. A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio de Contrato 

Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da convocação para a sua celebração, discriminando cada item de prestação de serviços (com 

base no preço mensal por posto), conforme Minuta de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital 

de Licitação. 

20.2. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 

respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Administração. 

20.3. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 

celebração do contrato, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela 

CONTRATANTE informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 

assumir os serviços contratados. 

20.3.1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no 

primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

20.3.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela CONTRATADA 

estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.  

20.4. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido 

declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos. 

21. DO PAGAMENTO 
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21.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária 

que será emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, 

compreendida nesse período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do item do objeto do 

contrato que está sendo faturado, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e 

aceitas pela CONTRATANTE. 

21.1.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo 

Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva 

com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do 

devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais 

e federais. 

21.1.2. O respectivo documento de consulta referente ao subitem anterior e às demais certidões deverão 

ser anexados ao processo de pagamento. 

21.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

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

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para 

a CONTRATANTE. 

21.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, 

para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, 

sob pena de rescisão contratual. 

21.1.4.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior 

poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

21.1.4.2. O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como 

da adoção das medidas visando à rescisão do contrato. 

21.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.  

21.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal 

dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência. 

21.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente 

à prestação do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao 

pagamento.  
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21.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar informações e/ou 

documentos eventualmente requeridos pelo fiscal do contrato. 

21.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior 

caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de 

penalidades prevista neste Termo de Referência. 

21.2.3. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das 

metas na execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme o 

Anexo II do Termo de Referência. 

21.3. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses 

em que a CONTRATADA: 

21.3.1. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades 

contratadas com a qualidade mínima exigida; 

21.3.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com 

quantidade inferior à demandada; 

22. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

22.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante 

vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 

22.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o 

interregno mínimo de um ano. 

22.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do 

orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do 

acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta. 

22.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 

gerador que deu ensejo à última repactuação. 

22.4.1. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases 

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou 

convenções coletivas das categorias envolvidas. 

22.5. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data 

do registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profiss ional 

até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por 

via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão 

de seu direito de repactuar (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário). 

22.5.1. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência 

do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 
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22.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 

formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, 

conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

22.6.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 

coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe 

deu ensejo. 

22.6.2. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

CONTRATADA. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações 

legais. 

23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à 

CONTRATADA, as seguintes sanções: 

h) Advertência por escrito; 

i) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado 

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA não retirar a Nota de Empenho e/ou 

celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando 

inexecução total das obrigações acordadas; 

j) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, no 

caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no contrato, referentes ao 

pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

c.1) Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor 

da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual; 

k) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que 

for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo 

contratual; 

d.1) Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, 

calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo 

descumprimento contratual; 
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l) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 

por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da 

CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura 

do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 

regularmente notificada; 

m) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 

por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da 

CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição 

financeira indicada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado 

da CONTRATANTE; 

n) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual 

por culpa da CONTRATADA.  

23.3. A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

23.4. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

23.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE. 

23.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando 

os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se 

entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando 

for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

23.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso 

fortuito ou motivo de força maior. 

23.8. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 

recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não 

pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do 

contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e 

contratar conforme leciona o art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.  

24. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

24.1. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e 

fiscalizadas por servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) das 

Secretarias, na condição de representantes da CONTRATANTE. 

24.1.1. Será designado um Fiscal do contrato e um substituto para cada um dos contratos celebrados. 

24.1.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
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desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por 

Fiscais e substitutos designados. 

24.1.3. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos 

respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem 

no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou 

problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

24.2. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras: 

24.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais 

documentos exigidos no subitem deste Termo de Referência, verificar o cumprimento do Acordo de 

Níveis de Serviço, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;  

24.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por 

parte da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE ou ao 

interesse do serviço público; 

24.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, 

em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; 

24.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem 

boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as 

especificações exigidas; 

24.2.5. Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver 

necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo 

de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza. 

24.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes 

ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a 

atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco 

a co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes. 

24.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA 

não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo 

da aplicação da sanção prevista neste Termo de Referência. 

24.5. É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a 

sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência. 

24.6. A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da 

CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as 

preestabelecidas. 
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24.7. A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos 

sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados neste 

Termo de Referência para o pagamento das faturas, bem como outros previstos em norma ou que se 

entenda necessários ao bom andamento dos serviços. 

24.8. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer 

seja por meio do Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 

24 (vinte e quatro) horas. 

24.8.1. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra 

hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal 

do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA. 

24.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu 

Substituto serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor (a)da CONTRATANTE, em tempo hábil para 

adoção das imediatas medidas saneadoras. 

25. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO. 

25.1. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere 

sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova 

empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Termo de Referência. 

25.2. É facultado à CONTRATANTE a autorização da subcontratação no percentual máximo de 30 

(trinta) por cento do objeto deste Termo de Referência. 

25.3. A subcontratação sem anuência da CONTRATANTE poderá ser causa de rescisão contratual, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades já previstas neste Termo de Referência. 

26. DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA  

26.1. A CONTRATADA deverá apresentar para comprovação da Qualificação Técnica os seguintes 

documentos: 

26.1.1. 01 (um) atestado, no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da LICITANTE, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória, 

demonstrando que a CONTRATADA gerencia ou gerenciou serviços de natureza similar; 

26.1.2. A fim de comprovar os requisitos acima, a LICITANTE, caso julgue necessário, poderá 

encaminhar, juntamente com o(s) atestado(s), cópias de contratos, Ordens de Serviços (devidamente 

assinadas), Notas de Empenho, Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes. 

26.1.2.1. A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as 

informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de 

Empenho, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços, sendo que 

estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência. 
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26.2. Declaração da CONTRATADA, sob assinatura do Representante legal da empresa, de que, 

sendo vencedora da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE os níveis de escolaridade exigidos 

para os profissionais, bem como os demais requisitos técnicos exigidos para cada posto de trabalho; 

26.3. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, caso seja 

declarada vencedora da Licitação, instalará, em MACAPÁ-AP, sede, filial ou representação, dotada de 

infraestrutura administrativa e técnica, adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e 

suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias contados a partir da assinatura do contrato. 

26.4. Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo 

vencedora da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados ao 

Município de Macapá e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão 

prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por 

omissão ou negligência de seus empregados. 

26.5. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idênticas à 

utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles insertas deverão ser 

suficientes para que a área técnica da CONTRATANTE faça a aferição da compatibilidade dos 

profissionais/serviços com aqueles exigidos neste Termo de Referência. 

26.6. A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line às certidões respectivas, ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de Negativa) de Débitos 

Trabalhistas (CNDT). 

26.6.1. Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do 

Tribunal Superior do Trabalho – TST. 

27. DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

27.1. O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços está apresentado no 

Anexo III deste Termo de Referência. 

27.2. As planilhas deverão contemplar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a 

metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores propostos para os 

encargos, insumos e demais componentes de composição de custos e formação de preços dos postos 

de serviço, a fim de facilitar a análise por parte da área técnica. 

27.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis variações de 

custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais 

repactuações ou revisões de preços. 

27.3.1. No preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, a LICITANTE 

deverá observar as orientações/informações, referentes aos Acordos, Dissídios ou Convenções 

Coletivas de Trabalho locais das categorias, e demais valores e percentuais utilizados como parâmetro 

pela CONTRATANTE.  
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27.4. A área técnica da CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à LICITANTE classificada em 

primeiro lugar, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações 

e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não 

comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta. 

27.4.1. a inobservância do prazo fixado pela CONTRATANTE para a entrega das respostas e/ou 

informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 

considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta. 

27.4.2. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, 

durante a análise da aceitação da proposta, a Administração poderá determinar à LICITANTE vencedora, 

mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os 

custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

27.5. A LICITANTE deverá preencher, além da Planilha de Composição de Custos e Formação de 

Preços, os Anexos III deste Termo de Referência, observados os custos efetivos e as demais adaptações 

específicas para cada categoria/profissional. 

27.5.1. A LICITANTE deverá encaminhar as Planilhas de Composição de Custos e Formação de 

Preços distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de 

postos e as Convenções Coletivas respectivas. 

27.5.2. A LICITANTE deverá encaminhar, junto com as planilhas, uma cópia dos Acordos, dos 

Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, afetas à cada categorias. 

27.5.3. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, 

trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas 

e lucros e demais insumos necessários à sua composição. 

27.5.4. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas Convenções 

Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias, e indicadas nas propostas 

de preços. 

27.5.5. O vale-transporte deverá ser concedido pela LICITANTE vencedora aos empregados de acordo 

com o Decreto n.º 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário, observadas 

as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de 

preços. 

27.6. A LICITANTE vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do art. 57, da Lei n.º 8.666, de 1993.  

27.6.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale-

transporte. 
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27.6.2. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos que favoreça a LICITANTE vencedora, este será revertido como lucro durante a 

vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratual. 

27.7. Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas 

propostas de preços, forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos em 

que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale 

alimentação, assistência médica e odontológica e outros, a LICITANTE deverá apresentar os 

documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de base para a definição desses 

valores em sua planilha. 

27.7.1. A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem resultará na 

desclassificação da proposta. 

27.8. As propostas deverão conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de 

Trabalhos que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e 

vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

27.9. Deverão ser observados, quando do preenchimento da Planilha de Composição de Custos e 

Formação de Preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas 

aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos 

encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, 

Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros). 

27.9.1. As empresas deverão observar as disposições do Decreto n.º 6.957/2009 e outras que 

porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator 

Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Previdência Social. 

27.9.2. A LICITANTE deverá preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da Planilha de 

Composição de Custos e Formação de Preços considerando o valor de seu FAP, a ser comprovado no 

envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro 

documento apto a fazê-lo. 

27.9.3. Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica vedada a 

inclusão do item “Reserva Técnica” na Planilha de Custos e de Formação de Preços, já que não existem 

eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A inserção de custos dessa natureza acarretará 

a necessidade de retificação da proposta, solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento 

da mesma acarretará a desclassificação da proposta. 

27.9.4. Conforme Súmula n.º 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a 

Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são 

tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram diretamente a CONTRATADA. 

27.9.5. Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o 

entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, deverão estar 

contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”, da Planilha de Composição de Custos e 

Formação de Preços. 
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27.10. Na formulação de sua proposta, a LICITANTE deverá observar ainda o regime de tributação 

ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu 

faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU n.º 2.647/2009 – 

Plenário). 

27.10.1. A LICITANTE deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de tributação, 

a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha conferem 

com sua opção tributária. 

27.10.2. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e de COFINS 

não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS 

(1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto 

de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas 

anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja 

inferior à alíquota dessas contribuições. 

27.10.3. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) 

meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal 

Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições), cujos respectivos 

registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as planilhas. 

27.10.4. Caso a LICITANTE tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em 

apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio efetivo 

(12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo considerando apenas os meses 

em que houve recolhimento. 

27.11. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins tributários, no 

conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991 e 

alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB n.º 971, de 13/11/2009 e 

alterações, a LICITANTE Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples 

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

e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, 

em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONALA CONTAR DO MÊS 

SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, 

inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

(Acórdão TCU 797/2011 – Plenário) 

27.11.1. As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática 

implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no 

Acórdão TCU 797/2011 - Plenário. 

27.11.2. A LICITANTE optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser CONTRATADA, 

deverá comunicar a contratação para a prestação dos serviços à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação (celebração do 
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contrato), apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 

Termo Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento. (Acórdão TCU n.º 

2.798/2010 – Plenário) 

27.11.3. Caso a LICITANTE optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo 

assinalado acima, a própria CONTRATANTE, em obediência ao princípio da probidade administrativa, 

efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão 

de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e alterações. 

27.12. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções Coletivas 

de Trabalho locais dos Sindicatos, indicadas nas propostas de preços, ou ainda, na ausência de 

regulação por tais instrumentos, o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas 

setoriais para a categoria profissional correspondente, desde que documentalmente demonstradas. 

28. DA GARANTIA CONTRATUAL 

28.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do 

termo contratual, garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança bancária. 

28.1.1. O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso 

necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da 

CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial. 

28.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o 

pagamento de:  

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

28.1.3. A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 

neste Termo de Referência. 

28.1.4. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

28.1.5. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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28.1.5.1. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 

caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

28.1.6. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida 

pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, 

preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como 

aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 

28.1.7. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à 

instituição bancária indicada, em conta específica com correção monetária, nominal à CONTRATANTE, 

para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação 

desta exigência. 

28.1.8. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para 

apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

28.1.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos 

I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

28.1.9. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 

execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 

CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir. 

28.1.9.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de 

esgotado o prazo recursal. 

28.2. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses 

contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção 

contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas 

rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   

28.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês 

após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento 

dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE. 

28.2.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da 

inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto 

contratado. 

28.2.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas 

as obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole 

trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução 

da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas. 

28.2.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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28.2.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no 

art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar 

a devida renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato. 

28.3. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir 

quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação 

ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de 

multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de 

aplicação de penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada 

inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela 

CONTRATANTE. 

29. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS 

29.1. O ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases 

compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade 

da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. 

29.2. A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, 

conforme Anexo II deste Termo de Referência. 

29.3. A aplicação de descontos com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS - é 

completamente desvinculada das aplicações de penalidades previstas neste Termo de Referência. 

30. DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

30.1. Este Termo de Referência submete-se ao tipo menor VALOR GLOBAL, e será processada e 

julgada em estrita observância ao disposto no art. 4º da Lei n° 10.520/2002. 

30.2. De acordo com a Lei n° 10.520/2002, a proposta deverá ser desclassificada caso o objeto não 

corresponda às especificações contidas neste Termo de Referência e nos critérios a serem adotados 

pelo Instrumento Convocatório. 

30.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em 

primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas neste 

Termo de Referência e no Edital, a que propor o menor VALOR GLOBAL. 

31. DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Municipal 

de Assistência e Trabalho; 

b) CONTRATADA: Parte que firmou o contrato com a Administração; 

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor designado formalmente para representar a CONTRATANTE, responsável pela 

fiscalização dos serviços. 

31.2. As Secretarias municipais de Educação, Saúde e de Assistência Social e do Trabalho, assinarão 

seus respectivos contratos com seus quantitativos conforme cada posto de trabalho anexo, utilizando a 
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minuta acostada nos autos deste processo administrativo, ficando cada uma responsável pela gestão e 

fiscalização de seu respectivo termo de contrato. 

31.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligência nas instalações da CONTRATADA, com vistas a 

verificar a veracidade das informações prestadas. 

31.4. A CONTRATADA deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão os serviços e a respectiva 

data bases e vigências. 

31.5. Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem 

autorização expressa da Fiscalização. 

31.6. Os representantes da Fiscalização, bem como toda pessoa autorizada por ela, terão livre acesso 

aos serviços e a todos os locais em que estejam sendo realizados os trabalhos. 

31.7. Os casos omissos ou situações não explicitadas neste termo serão decididos pelas partes, no que 

couber, segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais 

regulamentos e normas administrativas federais. 

31.8. Fica eleito o foro da Cidade de Macapá, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas 

do presente instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente, com expressa renuncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam. 

31.9. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

Anexos: 

ANEXO I – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ANEXO II – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

ANEXO II – A – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 01 

ANEXO II – B – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 02 

ANEXO II – C – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – INDICADOR N° 03 

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA – RESUMO DO VALOR MENSAL E ANUAL DOS SERVIÇOS 

 

Macapá, 15 de julho de 2019. 
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ANEXO I  

LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 

 UNIDADES DE SAÚDE DE 8 HORAS. 

UNIDADE DE SAÚDE DE 8 HORAS 

ITEM 
POSTO DE SERVIÇO (ENDEREÇO 
DOS POSTOS DE SERVIÇOS) 

OCUPAÇÃO 
JORNADA / 
HORÁRIO 

QUANT. 

1 

CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
(DEPARTAMENTO DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – 
DAFa) – ROD. JUSCELINO 
KUBISTCHEK, 2791- 
UNIVERSIDADE. 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

2 

SAMU – SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA. AVENIDA GENERAL 
OSÓRIO, N° 365 – JULIÃO RAMOS 
(LAGUINHO) 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

3 

SEDE ADMINISTRATIVA DA 
SEMSA – AVENIDA GENERAL 
OSÓRIO, N° 365 – JULIÃO RAMOS 
(LAGUINHO) 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

8 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

11 

Obs.: O Regime de trabalho será de 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, com intervalo de 2h por dia, conforme quadro 
acima. 

UNIDADES DE SAÚDE DE 12 HORAS. 

UNIDADE DE SAÚDE DE 12 HORAS 

ITEM 
POSTO DE SERVIÇO (ENDEREÇO 
DOS POSTOS DE SERVIÇOS) 

OCUPAÇÃO 
JORNADA / 
HORÁRIO 

QUANT. 

4 

CAPSi – CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL PARA A INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA - RUA 
REDENÇÃO S/N - EM FRENTE AO 
CONJUNTO BARCELOS - BAIRRO 
PEDRINHAS 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

5 

CER – CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO - RUA DAS 
PUPUNHAS, S/N, LOTEAMENTO 
AÇAÍ 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 



 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

62 
6 

UBS ÁLVARO PEREIRA CORREA - 
RUA VARMANDO TUPÃ Nº 110 – 
SÃO LAZARO - CEP 68.908-560. 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

7 
UBS BRASIL NOVO - AV. 
ABACATAL Nº 177 – BRASIL NOVO 
CEP 68909301 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

8 

UBS CONCEIÇÃO ROSA MOITA - 
AV. RAIMUNDO PEQUILO GOES DE 
ALMEIDA Nº 294 – CEP: 68901610 – 
NOVA ESPERANÇA 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

9 
UBS CONGOS - AV. CLAUDEMIRO 
DE MORAES N° 340 - CONGOS 
CEP 68904400 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

10 
UBS CORAÇÃO - AVENIDA PROFª 
NEUZA AMARAL Nº 1163 – VILA DO 
CORAÇÃO 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

11 
UBS INFRAERO II - AV. CARLOS 
LINS CORTÊS Nº 161 – INFRAERO 
II - CEP 68906970 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

12 
UBS LEOZILDO B. FONTOURA - 
RUA INSPETOR AYMORÉS, 191 – 
MARCO ZERO - CEP 68903290 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

13 

UBS NOVO HORIZONTE - AV 
ÁLVARO CARVALHO BARBOSA Nº 
2246 – NOVO HORIZONTE I, CEP 
68909812 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 
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ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

14 

UBS PEDRINHAS - RUA JOÃO DE 
CASTRO SUSSUARANA Nº 207 – 
CEP 68903-006 JARDIM 
EQUATORIAL 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

15 
UBS RAIMUNDO HOZANAN - RUA 
HILDEMAR MAIA Nº 3710 – MUCA, 
CEP 68.902-335. 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

16 
UBS SÃO PEDRO - RUA CEL. 
JOVINO DINOÁ Nº 158 – BEIROL 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

17 
UBS CIDADE NOVA I - AVENIDA 
BEIRA RIO, ESQUINA COM PEDRO 
AMÉRICO, CIDADE NOVA I 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h – 00h 0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

Obs.: O Regime de trabalho será de 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, com intervalo de 2h por dia, conforme quadro 
acima. 

NAS UNIDADES DE SAÚDE DE 18 HORAS 

UNIDADE DE SAÚDE DE 18 HORAS 

ITEM 
POSTO DE SERVIÇO (ENDEREÇO 
DOS POSTOS DE SERVIÇOS) 

OCUPAÇÃO 
JORNADA / 
HORÁRIO 

QUANT. 

18 
UBS MARABAIXO II - RUA 04, S/N, 
MARABAIXO II CEP 68909870 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h - 00h 3 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

19 
UBS PERPETUO SOCORRO - RUA 
RIO XINGU Nº 278 – PERPÉTUO 
SOCORRO – CEP: 68905560 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h - 00h 3 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 
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20 

UBS RUBIN ARONOVITCH - AV. 06 
DE SETEMBRO Nº 212 – SANTA 
INÊS CEP 68.901-520 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h - 00h 3 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

21 

UBS PEDRO BARROS MONTEIRO - 
AV. PASSAGEM DONA MÁRCIA Nº 
445 – DISTRITO DE FAZENDINHA, 
N° 3241, CEP 68.903-197 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

6h 18h - 00h 3 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

Obs.: O Regime de trabalho será de 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, com intervalo de 2h por dia, conforme quadro 
acima. 

UNIDADES DE SAÚDE DE 24 HORAS. 

UNIDADE DE SAÚDE DE 24 HORAS 

ITEM 
POSTO DE SERVIÇO (ENDEREÇO 
DOS POSTOS DE SERVIÇOS) 

OCUPAÇÃO 
JORNADA / 
HORÁRIO 

QUANT. 

22 

UBS FLUVIAL DRA. CÉLIA TRASEL 
- UBS FLUVIAL DRA. CÉLIA TRASEL 
– ARQUIPÉLOGO DO BAILIQUE E 
DEMAIS LOCALIDADES 
ABRANGIDAS PELO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ* 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

0 

COMANDANTE 
(CONTRA-MESTRE) 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

MARINHEIRO FLUVIAL 
DE CONVÉS 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

MARINHEIRO AUXILIAR 
DE CONVÉS 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

MARINHEIRO AUXILIAR 
DE MÁQUINA  

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

2 

COZINHEIRO GERAL DE 
EMBARCAÇÃO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

FAXINEIRO 8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

1 

23 
UBS LÉLIO SILVA - RUA JOSÉ 
VALENTE DOS SANTOS Nº 126 – 
BURITIZAL, CEP 68904250** 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

4 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

12h / 
36h 

19h – 07h 4 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

24 
UBS MARCELLO CANDIA - RUA 
VEREADOR JÚLIO MARIA PINTO 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

4 
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PEREIRA Nº 1329–JARDIM 
FELICIDADE II – CEP 68.909-000** 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

12h / 
36h 

19h – 07h 4 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

8h 
8h - 12h 
14h - 18h 

3 

*Obs.: O Regime de trabalho será de 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, com intervalo de 2h por dia, conforme quadro 
acima. 

**Obs.: O Regime de trabalho será de 12/36 horas. 

 
LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED 

          

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS OCUPAÇÕES 

                  

          

Itens Escolas Unid. 

Servente 

de 
Limpeza 

Auxiliar de 

Manutenção 
Predial 

Cozinheiro (a) 

Agente 

de 
Portaria 

Assistente 
Administrativo 

Motorista 
Quantitativo 

Geral 

160 10 100 15 10 15 310 

EMEIS/EMEF/CRECHES/SEMED - DISTRIBUIÇÃO 

1 Emei AEIOU Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

2 Emei Ana Cristina Ramos Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

3 Emei Ana Luiza Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

4 Emei Cantinho do Amor Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

5 Emei Eloana Cristina Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

6 Emei Freguesia do Bailique Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

7 Emei Lucimar Corrêa da Costa Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

8 Emei Luzia Costa Unid. 0 0 1 0 0 1 2 

9 Emei Meu Pé de Laranja Lima Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

10 

Emei Moranguinho Anexo antigo 

Elita Nunes Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

11 
Emei Mundo da Criança Anexo 
Maria Imaculada Unid. 2 0 1 0 0 0 3 

12 Emei Nilda Portal Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

13 
Emei Pai Nosso 
Anexo Camela Bonassi Unid. 4 0 2 0 0 0 6 

14 Emei Pequeno Cidadão Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

15 Emei Pequeno Príncipe Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

16 Emei Recanto Amizade Unid. 0 0 0 0 0 0 0 

17 Emei Sementinha Unid. 0 0 0 0 0 0 0 

18 Emei Tia Madalena Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

19 Emef Amapá Unid. 3 0 0 0 0 0 3 

20 Emef Ana Maria S. Ramos Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

21 Emef Antônio Barbosa Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

22 Emef Aracy Nascimento Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

23 Emef Benedita N. Tavares Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

24 Emef Cacilda Vasconcelos Unid. 0 0 1 0 0 1 2 

25 Emef Caetano Tomaz Unid. 0 0 1 0 0 1 2 

26 Emef Campina de São Benedito Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

27 Emef Campina Grande Unid. 0 0 1 0 0 1 2 

28 Emef Canal dos Guimarães Unid. 0 0 1 0 0 0 1 
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29 Emef Celis Coutinho Unid. 2 0 1 0 0 0 3 

30 Emef Claudete Mota Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

31 Emef Curralinho Unid. 0 0 0 0 0 1 1 

32 Emef Eficaz Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

33 Emef Eliana Flexa Unid. 0 0 0 0 0 0 0 

34 Emef Elita Nunes Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

35 Emef Erídio Rocha Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

36 Emef Esforço Popular Unid. 3 0 1 1 0 0 5 

37 Emef Eunice das Chagas Unid. 3 0 2 0 1 0 6 

38 Emef Eunice Picanço Unid. 2 0 1 0 1 0 4 

39 Emef Fortaleza Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

40 Emef Gerson Trindade Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

41 Emef Goiás Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

42 Emef Guita Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

43 Emef Hildemar Maia Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

44 Emef Ilha da Croa Unid. 0 0 1 0 0 1 2 

45 Emef Janice Palmerim Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

46 Emef Jaranduba do Bailique Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

47 Emef Jardim Felicidade Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

48 Emef João Rolindo Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

49 Emef Josafá Aires Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

50 Emef José Carlos Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

51 Emef José Duarte Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

52 Emef José Leoves Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

53 Emef Liberdade do Pacuí Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

54 Emef Lúcia N. Deniur Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

55 Emef Maestro Miguel Unid. 4 0 2 0 1 1 8 

56 Emef Maranata Unid. 0 0 1 0 0 0 1 

57 Emef Maria Bernadete Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

58 Emef Maria Eugênia Unid. 2 0 2 0 0 1 5 

59 Emef Maria Izabel Negrão Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

60 
Emef Maria José dos Santos 
Ferreira Unid. 2 0 1 0 0 0 3 

61 Emef Maria José Souza e Silva Unid. 1 0 1 0 1 0 3 

62 Emef Maria Luiza Belo Unid. 2 0 1 0 0 0 3 

63 Emef Marinete Mira Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

64 Emef Neusona Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

65 Emef Odete Lopes Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

66 Emef Paraíso Acácias Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

67 Emef Pratinha Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

68 Emef Raimunda L. Guedes Unid. 2 0 1 0 0 0 3 

69 Emef Raimunda Virgolino Unid. 3 0 2 0 0 0 5 

70 Emef Raimundo Alencar Unid. 2 0 0 0 0 0 2 

71 Emef Raimundo Guedes Unid. 2 0 2 0 0 0 4 

72 Emef Rondônia Unid. 2 0 0 0 0 0 2 

73 Emef Roraima Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

74 Emef Rosa Saron Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

75 Emef Sandra Lobato Unid. 1 0 0 0 0 0 1 

76 Emef Sandra Tolosa Unid. 1 0 2 0 0 0 3 

77 Emef Santa Luzia Pacui Unid. 1 0 1 0 0 0 2 
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78 Emef São Joaquim Rio Pedreira Unid. 1 0 1 0 0 1 3 

79 Emef São Raimundo Paraíso Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

80 Emef Tessalônica Unid. 1 0 1 0 0 1 3 

81 Emef Vera Pinon Nery Unid. 5 0 3 0 0 0 8 

82 Emef Vila Progresso Unid. 3 0 1 0 0 0 4 

83 Emef Vô Lixandre Unid. 1 0 1 0 0 0 2 

84 Emef Wilson Malcher Unid. 5 0 2 0 0 0 7 

85 Creche Tia Chiquinha Unid. 4 0 2 0 0 0 6 

86 

Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED Unid. 25 10 0 14 6 5 60 

Total Geral 160 10 100 15 10 15 310 

*Jornada de 40 horas semanais. Segunda a Sexta de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00hs 

 
 

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO – SEMAST 

Nº SETOR ENDEREÇO OCUPAÇÃO QUANTITATIVO JORNADA 

1 
CRAS Céu 
das Artes 

Rua Carlos Lins Cortes, S/N-
Infraero II 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

2 
CRAS 
Pedrinhas 

Rua do Exército da 
Redenção S/N-Pedrinhas. 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

3 
CRAS Cidade 
Nova 

Rua: Cândido Mendes, n° 48 
- Centro 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

4 
CRAS Nova 
Esperança 

Avenida: Luiz Pirez da Costa, 
n° 162, Nova Esperança. 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

5 
CRAS 
Felicidade 

Avenida: Coaracy Nunes, n° 
903 - Centro 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

6 
CRAS 
Fazendinha 

Rua do Matadouro, n° 659 - 
Fazendinha 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

7 Central/Bolsa 
Rua Leopoldo Machado, n° 
2834 -Trem 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

MOTORISTAS  3 8h/Dia 

8 
CREAS 
Liberdade 

Rua: Mato Grosso n° 635- 
Pacoval  

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

9 CREAS Sul 
Avenida Hildemar Maia, n° 
1018 - Santa Rita 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

10 CAMA 
Rua do Exército da 
Redenção S/N-Pedrinhas. 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

2 
 

2 

 

COZINHEIROS   8h/Dia 

11 
Centro POP 
Amizade 

Rua Cândido Mendes, n° 
430 - Centro 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

1 8h/Dia 

COZINHEIRO  1 8h/Dia 

12 FMAS 
Avenida: Coaracy Nunes, n° 
873 - Centro 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

2 8h/Dia 

 
*Jornada de 40 horas semanais. Segunda a Sexta de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00hs 
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ANEXO II  
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

ANEXO II-A - INDICADOR N.º 01 

PRAZO PARA ATENDIMENTO DE COBERTURA DE POSTO  

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade 
Garantir que o recrutamento, seleção e encaminhamento à área demandante dos 
profissionais necessários à realização dos serviços, ocorra no prazo previsto no 
contrato. 

Meta a cumprir 
Prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação para conclusão da 
contratação e encaminhamento do profissional contratado à área demandante. 

Instrumento de 
medição 

Ordem de Serviço (OS) enviada à empresa pela Fiscalização do contrato via e-
mail, ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral ou Preposto. 

Forma de 
acompanhamento 

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências oficiais trocadas entre a 
fiscalização do contrato e a empresa. 

Contagem de prazo de atendimento: 

Início – Data da Ordem de Serviço (OS) ou mensagem eletrônica da fiscalização 
do contrato contendo a solicitação; 

Fim – Comprovação formal, pela área demandante ou por documento apresentado 
pela empresa (OS ou outro), da data em que o profissional foi encaminhado à área 
demandante. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Média ponderada do tempo de atendimento para as Ordens de Serviço emitidas 
no mês, sendo a unidade mínima de medida = 24 horas (01 dia). Quantidade total 
de horas para atendimento de todas as OS / Quantidade total de OS = X. 

Início de Vigência Início da vigência do contrato. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

 0 < X <72 : 100% do valor da fatura mensal; 

 72 < X <240 : 95% do valor da fatura mensal; 

 X >240 : 90% do valor da fatura mensal. 

Descontos 
Adicionais - 
Reincidência 

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado desconto 
adicional de 5% sobre a Nota Fiscal. 

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu causa a 
ajuste na faixa de pagamento no mês anterior. 

Observações 

1. Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do 
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando avaliar as 
medidas necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes 
no pagamento. 

2. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para 
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos resultados 
alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços. 
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ANEXO II-B - INDICADOR N.º 02 

PRAZO PARA REPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade 
Garantir que a substituição dos profissionais titulares ausentes, necessária para 
evitar interrupção dos serviços, ocorra no prazo previsto no contrato. 

Meta a cumprir 
Prazo máximo de 04 (quatro) horas após a solicitação para efetivar a substituição 
do titular, com encaminhamento do profissional de cobertura à área demandante. 

Instrumento de 
medição 

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail, ou 
entregue em mãos ao Encarregado-Geral.  

Forma de 
acompanhamento 

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências trocadas entre a fiscalização do 
contrato e a empresa.  

Contagem de prazo de atendimento: 

Início – Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da 
fiscalização do contrato; 

Fim – Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada pela 
empresa à fiscalização do contrato. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Média ponderada do tempo de atendimento das solicitações encaminhadas pela 
fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral no mês, sendo a unidade mínima 
de medida = 04 horas. Quantidade total de horas para atendimento de todas as 
solicitações / Quantidade total de solicitações = Y. 

Início de Vigência Início da vigência do contrato.  

Faixas de ajuste no 
pagamento 

 0 < Y <06 : 100% do valor da fatura mensal; 

 06 < Y <12 : 95% do valor da fatura mensal; 

 Y >12 : 90% do valor da fatura mensal. 

Descontos Adicionais 
- Reincidência 

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado desconto 
adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.  

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu causa a 
ajuste na faixa de pagamento no mês anterior. 

Observações 

1. Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do 
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando avaliar as 
medidas necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes 
no pagamento. 

2. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para 
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos resultados 
alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços. 
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ANEXO II-C - INDICADOR N.º 03 

PRAZO DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade 
Garantir um atendimento célere da empresa às demandas da fiscalização do 
contrato. 

Meta a cumprir 
Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento das solicitações do 
Fiscal do contrato relativas à execução do mesmo. 

Instrumento de 
medição 

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail, ou 
entregue em mãos ao Encarregado-Geral.  

Forma de 
acompanhamento 

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências trocadas entre a fiscalização do 
contrato e a empresa.  
Contagem de prazo de atendimento: 
Início – Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da 
fiscalização do contrato; 
Fim – Comprovação formal da data em que a resposta foi  encaminhada pela 
empresa à fiscalização do contrato. 

Periodicidade Mensal. 

Mecanismo de 
Cálculo 

Média ponderada do tempo de atendimento das solicitações encaminhadas pela 
fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral no mês, sendo a unidade mínima 
de medida = 24 horas (01 dia). Quantidade total de horas para atendimento de 
todas as solicitações / Quantidade total de solicitações = Z. 

Início de Vigência Início da vigência do contrato.  

Faixas de ajuste no 
pagamento 

 0 < Z <30 : 100% do valor da fatura mensal; 

 30 < Z <100 : 95% do valor da fatura mensal; 

 Z >100 : 90% do valor da fatura mensal. 

Descontos Adicionais 
- Reincidência 

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado desconto 
adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.  
Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu causa a 
ajuste na faixa de pagamento no mês anterior. 

Observações 

3. Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do 
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando avaliar as 
medidas necessárias ao saneamento do problema e a não incidência de ajustes 
no pagamento. 
4. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para 
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos resultados 
alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços. 
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ANEXO III  
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
 
 

A LICITANTE deverá encaminhar uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada ocupação 
distinta, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos, as 
cargas horárias e as Convenções Coletivas. 
A LICITANTE ainda deverá encaminhar, junto com cada Planilha, uma cópia dos Acordos, dos 
Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho locais das categorias. 
 
 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N.º DO PROCESSO: 

LICITAÇÃO N°: 

DATA: 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO) 

A Data de apresentação na proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano acordo, convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo  

D Quantidade de meses da execução contratual 12 meses 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

TIPO DE SERVIÇO 
UN. DE 
MEDID

A 

QTDE. TOTAL 
A 

CONTRATAR 

 Posto  
 

ANEXO III - A - MÃO DE OBRA 

MÃO-DE - OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data Base da Categoria (dia/mês/ano)   

5 Regime de Tributação  
 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MODULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

A    

B    

TOTAL DO MÓDULO 1 R$ 
 

MÓDULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 

A Auxílio transporte   

B Auxílio-alimentação    

C Assistência médica e familiar (plano de saúde)   

D Fundo social e odontológico   
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E Outros (especificar)   

TOTAL DO MÓDULO 2 R$ 
 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS R$ 

A Uniforme   

B Equipamentos/Instrumentos   

C Outros (especificar)   

TOTAL DO MÓDULO 3  
 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS 

SUBMÓDULO 4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % R$ 

A INSS  R$ 

B SESI OU SESC  R$ 

C SENAI OU SENAC  R$ 

D INCRA  R$ 

E SALARIO EDUCAÇÃO  R$ 

F FGTS  R$ 

G SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (RAT x FAP) (Lei 8.212/91)  R$ 

H SEBRAE  R$ 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 0,00% R$ 

SUBMÓDULO 4.2 - 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO  R$ 

A 13º salário  R$ 

SUBTOTAL  R$ 

B Incidência dos encargos submódulo 4.1 sobre o 13º salário  R$ 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2 0,00% R$ 

SUBMÓDULO 4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % R$ 

A Afastamento maternidade   

B Incidência do submódulo 4.1 sobre o afastamento maternidade   

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.3  R$ 

SUBMODULO 4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % R$ 

A Aviso prévio indenizado  R$ 

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado  R$ 

C 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre do aviso prévio 
indenizado 

 R$ 

D Aviso prévio trabalhado  R$ 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado  R$ 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado  R$ 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.4 0,00% R$ 

SUBMÓDULO 4.5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO 
PROFISSIONAL AUSENTE 

% R$ 

A Férias e terço constitucional de férias  R$ 

B Ausência por doença  R$ 

C Licença paternidade  R$ 

D Ausências legais  R$ 

E Ausência por acidente de trabalho  R$ 

SUBTOTAL  R$ 
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F 
Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional ausente 

 R$ 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.5 0,00% R$ 

QUADRO-RESUMO-MODULO 4 ENCARGOS SOCIAIS E 
TRABALHISTA 

% R$ 

4.1 13º salário+ adicional de férias 0,00% R$ 

4.2 Encargos previdenciários e FGTS 0,00% R$ 

4.3 Afastamento maternidade 0,00% R$ 

4.4 Custo de rescisão 0,00% R$ 

4.5 Custo de reposição de profissional ausente 0,00% R$ 

TOTAL DO MÓDULO 4 0,00% R$ 
 

MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  R$ 

A Custos indiretos  R$ 

B Lucro  R$ 

C TRIBUTOS 

C.1 Tributos Federais (especificar)  R$ 

C.2 Tributos Estaduais (especificar)  R$ 

C.3 Tributos Municipais (especificar)  R$ 

C.4 Outros (especificar)  R$ 

TOTAL DO MÓDULO 5 R$ 
 

ANEXO III- B- QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO DO CUSTO POR EMPREGADO 

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 

B MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 

C 
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS (UNIFORMES, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E OUTROS) 

R$ 

D MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 

 SUBTOTAL (MÓDULO A + B + C + D) R$ 

E MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 
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ANEXO IV 
RESUMO DO VALOR MENSAL E ANUAL DOS SERVIÇOS 

CATEGORIA (A) 
QTDE. DE 
POSTOS 

(B) 

VALOR 
PROPOSTO 

POR POSTO (C) 

VALOR 
MENSAL 
TOTAL 

(D) = (B X C) 

VALOR ANUAL 
TOTAL 

(E) = (12 X D) 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

40 R$ R$ R$ 

RECEPCIONISTA 
NOTURNO 

20 R$ R$ R$ 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

70 R$ R$ R$ 

COMANDANTE 
(CONTRA – MESTRE) 

01 R$ R$ R$ 

MARINHEIRO FLUVIAL 
DE CONVÉS 

01 R$ R$ R$ 

MARINHEIRO AUXILIAR 
DE CONVÉS 

01 R$ R$ R$ 

MARINHEIRO AUXILIAR 
DE MÁQUINA 

02 R$ R$ R$ 

COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÕES 

01 R$ R$ R$ 

COZINHEIRO (A) 103 R$ R$ R$ 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL 

11 R$ R$ R$ 

AGENTE DE PORTARIA 15 R$ R$ R$ 

SERVENTE DE LIMPEZA 174 R$ R$ R$ 

MOTORISTA 
CATEGORIA “D” 

18 R$ R$ R$ 

TOTAL       457 R$ R$ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA DE MACAPÁ  

SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019 - SEGOV/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2019 – SEMAD/PMM (SIC. Nº 208275) 
 

 

ANEXO - II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

À Prefeitura Municipal de Macapá/AP 

Central de Compras e Licitações – SEGOV/PMM 

 

Ref.: Pregão Eletrônico SRP. Nº ______/2019 - SEGOV/PMM 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (Endereço completo)…, inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, para efeito de 

participação no processo licitatório em epígrafe, que a empresa não possui fato impeditivo que altere os 

dados para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.  
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ANEXO - III  

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

____________________________ (nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por 

intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

n.º ______________ e do CPF n.º __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

     

 

 ..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

 

______________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO - IV  

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

  Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ................, inscrita 

no CNPJ sob o nº......................... Estabelecida, na avenida......................, prestou (ou presta) para esse Órgão 

(ou empresa) o (s) seguinte (s) serviço (s): 

...(descrição do objeto e quantidades) 

 

... 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 

nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

 

 ..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Declarante. 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.  
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ANEXO - V  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

  (nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no 

CNPJ n°_________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 

(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no______________ 

e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência do Edital do Pregão 

Eletrônico SRP nº ______/2019 – SEGOV/PMM, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

 

 

 ..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

 

______________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.  
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ANEXO - VI  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO  

 

 

 

 

   (nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que: 

 

 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos do órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação; 

 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundograu, de agente político do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

 

 ..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

 

______________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.  
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ANEXO - VII  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

  (Representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da 

empresa:(_____________________________), CNPJ: ______________________, doravante denominada 

licitante, para fins do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº_______/2019 – SEGOV/PMM, DECLARA, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico SRP. nº ____/2019 – SEGOV/PMM, foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico SRP. nº ____/2019 – 

SEGOV/PMM não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial. 

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

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico SRP. nº ____/2019 – SEGOV/PMM. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico SRP. nº ____/2019 – 

SEGOV/PMM, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico SRP. nº ____/2019 – 

SEGOV/PMM não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

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

informações para firmá-la. 

 

..................., ......... de ........................ de 2019. 

 

______________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO - VIII 

MODELO DE PROPOSTA PREÇOS 

EMPRESA: _____________________________________GC/CNPJ: _______________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________Fone/Fax: _________________________________ 

E-mail: _________________________ BANCO: ________ AGÊNCIA Nº: _________ C/C. Nº: __________ 

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE: ________________________________ CPF Nº: ______________________________  

  Apresentamos nossa proposta visando a prestação de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde - 

SEMSA, Secretaria Municipal de Educação - SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social 

e do Trabalho - SEMAST da Prefeitura Municipal de Macapá, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

______/2019 – SEGOV/PMM - Processo Administrativo: 346/2019 – SEMAD/PMM, conforme quantidades e 

especificações abaixo: 

LOTE I 

Item Descrição Quant. Unid. 
Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

      

      

      

      

      

      

      

VALOR GLOBAL -------------------------------------------   

 

Valor por extenso: _______________________________________________________________________ 

Declaro-me ciente de que: 

A validade da proposta é de: 60 (sessenta) dias (mínimo) a contar da data de abertura da licitação. 

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do contrato 

..................., ......... de ........................ de 2019. 

______________________________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

 

 

 

 

 

 



 

 
PREFEITURA DE MACAPÁ  

SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019 - SEGOV/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2019 – SEMAD/PMM (SIC. Nº 208275) 
 

 

ANEXO - IX  
  

MINUTA DE CONTRATO  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ, INTERMEDIADO 

PELA ___________________________ E A 

EMPRESA ______________________, PARA 

_______________________. 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE MACAPÁ por Intermédio da 

________________________________, através de seu (sua) Secretário(a) o(a) Senhor(a) 

XXXXXXXXXXXXX, Brasileiro(a), estado civil, profissão, com RG nº ___________/UF e CPF nº 

_______________, residente e domiciliado(a) na Rua ______________________________, nº __________, 

Bairro _____________________, doravante simplesmente denominado(a) como CONTRATANTE, e A 

Empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, sito a 

______________________, nº ______, Bairro ____________________, cidade de Cidade 

_________________, inscrita no CNPJ sob n° _____________________, neste ato representada por seu 

sócio proprietário ________________________, Brasileiro, estado civil, profissão, RG nº ____________ e 

CPF nº _______________, residente e domiciliado(a) na Rua __________________________, nº _______, 

Bairro ____________________________, denominada CONTRATADA, Acordam e ajustam firmar o presente 

Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº ________/2019 - SEGOV/PMM, pelos termos da 

proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1. As disposições inseridas no presente contrato encontram embasamento legal no Art. 37, caput, da 

Constituição Federal, nas normas definidas na Lei n. º 10.520/02; Decreto 5.450/2005, subsidiariamente pela 

Lei n. º 8.666/93, bem como na proposta de preços, no edital e seus anexos do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº ________/2019 - SEGOV/PMM, devidamente homologado no dia _____ de _________________de 

_____________ oriundo do processo administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:  

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva 

de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST da Prefeitura 

Municipal de Macapá, conforme detalhamento do quadro abaixo: 

 2.1.1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES E QUANTITATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO. 

ITEM CBO OCUPAÇÃO 
QUANTITATIVO DE 
PESSOAL SEMSA 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMED 

QUANTITATIVO 
DE PESSOAL 

SEMAST 

1 4221-05 
RECEPCIONISTA 

DIURNO 
40 

 
--- 

 
--- 
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4221-05 
RECEPCIONISTA 

NOTURNO 
20 

 
--- 

 
--- 

2 4110-10 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
60 

 
10 

 
--- 

3 7827-05 
COMANDANTE 

(CONTRA-MESTRE) 
01 

 
--- 

 
--- 

4 7827-15 
MARINHEIRO FLUVIAL 

DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

5 7827-30 
MARINHEIRO 

AUXILIAR DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

6 7827-35 
MARINHEIRO 
AUXILIAR DE 

MÁQUINA  
02 

 
--- 

 
--- 

7 5132-25 
COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÃO 

01 
 

--- 
 

--- 

8 513205 COZINHEIRO (A) --- 100 3 

9 514310 
AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

01 
 

10 
 

--- 

10 5175-15 
AGENTE DE 
PORTARIA 

--- 15 
 

--- 

11 5143-20 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
--- 160 14 

12 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA CNH “D” 
--- 15 3 

 
TOTAL DE POSTOS POR 

SECRETARIA 
127 

 
310 

 

 
20 

 

 TOTAL 457 

2.1.2. LOCAIS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os locais de prestação dos serviços, bem 

como os quantitativos para cada posto constam no Anexo I do Termo de referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DO LOCAL DA EXECUÇÃO: 

3.1. O valor atribuído ao presente contrato é no valor de R$........... (......................). Considerando que nos 

preços ajustados já se incluem todos os impostos, taxas, transporte e outros que, direta ou indiretamente, 

incidam ou venham a incidir na contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros necessários e 

suficientes ao pagamento pela contratação, conforme abaixo descrito: 

PROGRAMA DE TRABALHO: _______________________ AÇÃO: ______________FICHA: _____________ 

FONTE: _____________VALOR: _________________. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:  

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será 

emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse 

período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e 

da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado, de 

acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 
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5.1.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo 

Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito 

de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento 

das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

5.1.2. O respectivo documento de consulta referente ao subitem anterior e às demais certidões 

deverão ser anexados ao processo de pagamento. 

5.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

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

da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por 

escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar 

defesa, sob pena de rescisão contratual. 

  5.1.4.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 

anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

  5.1.4.2. O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como 

da adoção das medidas visando à rescisão do contrato. 

5.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.  

5.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal 

dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência. 

5.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação 

do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.  

5.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar informações e/ou 

documentos eventualmente requeridos pelo fiscal do contrato. 

5.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior 

caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de penalidades 

prevista neste Termo de Referência. 

5.2.3. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das 

metas na execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme o Anexo II 

do Termo de Referência. 

5.3. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a 

CONTRATADA: 

5.3.1. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades 

contratadas com a qualidade mínima exigida; 
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5.3.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com 

quantidade inferior à demandada; 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

6.1. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por 

servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo (a) Gestor (a) das Secretarias, na 

condição de representantes da CONTRATANTE. 

6.1.1. Será designado um Fiscal do contrato e um substituto para cada um dos contratos celebrados. 

6.1.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e 

substitutos designados. 

6.1.3. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos 

respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso 

de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas 

observados, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

6.2. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras: 

6.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais 

documentos exigidos no subitem deste Termo de Referência, verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de 

Serviço, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;  

6.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela 

CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte 

da CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar 

ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público; 

6.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do 

contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; 

6.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem 

boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as 

especificações exigidas; 

6.2.5. Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver 

necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias 

ou afastamentos legais de qualquer natureza. 

6.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto 

do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de 

acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade 

da CONTRATANTE ou de seus agentes. 

6.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha 

promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da 

sanção prevista neste Termo de Referência. 
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6.5. É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência. 

6.6. A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da 

CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas. 

6.7. A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados neste Termo de 

Referência para o pagamento das faturas, bem como outros previstos em norma ou que se entenda 

necessários ao bom andamento dos serviços. 

6.8. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por 

meio do Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e 

quatro) horas. 

6.8.1. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra 

hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do 

contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA. 

6.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto 

serão encaminhadas por escrito ao (à) Gestor (a) da CONTRATANTE, em tempo hábil para adoção das 

imediatas medidas saneadoras. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início imediato das 

atividades no posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a 

qualificação mínima definida neste Termo de Contrato. 

7.2. Apresentar ao Fiscal do contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, 

atestados, comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito 

a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação 

dos serviços contratados. 

7.3. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao 

uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia 

elétrica no uso dos equipamentos. 

7.4. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, 

cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de 

acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente. 

7.5. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do contrato, em 

Macapá, relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de 

trabalho, números de carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefones residenciais e número de 

celular. 

7.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela CONTRATANTE. 
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7.8. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 

elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

7.9. Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE. 

7.10. Fornecer 02 (dois) uniformes completos, por semestre, para cada profissional alocado nos postos de 

serviços, tudo sujeito à aprovação da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus 

empregados. 

 7.10.1. Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo 

mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou para os empregados. 

7.11. Fornecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o início das atividades do profissional no 

posto de trabalho, crachás de identificação com fotografia recente a todos os funcionários, sujeitos à aprovação 

da CONTRATANTE, vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados. 

 7.11.1. Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados e 

vestidos com decoro, devendo ser substituído imediatamente o funcionário que não se portar de acordo com 

esta exigência. 

7.12. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a assiduidade e a 

pontualidade de seus empregados, bem como as ocorrências havidas. 

 7.12.1. Manter, para controle de assiduidade e pontualidade de seus empregados, sistema de controle 

de jornada. 

7.13. Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 

mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação 

necessária aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigações, a de reportar-se, 

quando houver necessidade, ao Fiscal do contrato e a de tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas na execução do contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a 

frequência e a apresentação pessoal dos empregados, manter contato com a fiscalização do contrato sempre 

que necessário. 

 7.13.1. O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de frequência diária dos empregados da 

CONTRATADA vinculados ao contrato sempre que julgar necessário. 

7.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Encarregado-Geral. 

7.15. Instruir os seus empregados, quanto à normas de segurança e de prevenção e combate a incêndios nas 

dependências dos edifícios em que serão prestados os serviços. 

7.16. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos 

serviços. 

7.17. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos e informações solicitados, respondendo prontamente às reclamações formuladas e também 

as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal. 

7.18. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao 

patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação 
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ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo 

o ônus decorrente. 

7.19. Fornecer aos seus funcionários até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua competência, 

os vales transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho, e qualquer outro benefício que se 

torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades. 

7.20. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização 

trabalhista, vale-transporte, vale-alimentação e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes 

deste contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a 

CONTRATANTE. 

7.21. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao 

longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, 

apresentando os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

7.22. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados 

para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, 

demissão, paralizações, greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a interrupção dos serviços, 

obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

7.23. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da 

CONTRATANTE, e vice-versa. 

7.24. Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala 

nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos. 

7.25. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados 

utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na conta dos empregados, em agências situadas no 

município de Macapá, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem 

como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que 

solicitado, as comprovações respectivas. 

 7.25.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a CONTRATADA 

deverá apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento. 

7.26. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das 

faturas pela CONTRATANTE. 

 7.26.1. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias 

diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares. 

7.27. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios 

mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura mensal. 

7.28. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Gestores e Fiscais da 

CONTRATANTE e o Encarregado-Geral e o Preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo em 

dias não úteis.  

7.29. Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos 

ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados. 

7.30. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos estipulados, 

quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em 

relação ao substituído, nos seguintes casos: 
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 7.30.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo 

de 4 (quatro) horas, a contar da ciência da ausência do profissional; 

 7.30.2. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de 

início do período, sendo que a empresa deverá apresentar a documentação do profissional que fará a cobertura 

provisória do posto com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação ao início das atividades; 

7.31. Na hipótese da CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas 

ocorrências de ausência temporária, nos termos deste instrumento e do contrato, as faltas deverão ser 

deduzidas da respectiva Nota Fiscal/Fatura, não ensejando qualquer sanção à CONTRATADA. 

7.32. Encaminhar ao Fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de empregados 

que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão substituí-los, 

inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida 

neste Termo de Referência.  

7.33. Relatar, por escrito, ao Fiscal do Contrato toda e qualquer anormalidade observada afeta à prestação 

dos serviços. 

7.34. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos seus 

funcionários. 

7.35. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se apresentem sempre 

dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 

7.36. Apresentar à CONTRATANTE, nos seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo: 

 7.36.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso: 

j) Nota Fiscal/Fatura; 

k) Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos funcionários, 

referentes ao mês anterior (qual seja, o mesmo da nota fiscal), juntamente com as cópias das folhas de 

pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes afetos ao mesmo mês da folha de 

frequência apresentada, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços 

contratados, atestando o recebimento dos valores;  

l) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos 

empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3º, do artigo 195, da 

Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação 

nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos; 

m) Comprovante da entrega dos vales alimentação e transporte aos empregados alocados na execução dos 

serviços contratados, sem o que não serão liberados os pagamentos das referidas faturas; 

n) Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados alocados na execução dos serviços 

contratados, quando necessário; 

o) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos 

empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei; 

p) Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela 

legislação, tais como a RAIS e a CAGED; 

q) Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas em Convenção Coletiva, Acordo Coletivo 

ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo de trabalho;  
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r) Comprovação do cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos 

empregados vinculados ao contrato.  

 7.36.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE:  

h) Qualquer dos documentos listados no subitem anterior; 

i) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE; 

j) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como 

tomador o órgão ou entidade contratante; 

k) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 

quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 

l) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), 

a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

m) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei 

ou pelo contrato; e 

n) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais por 

parte da empresa.  

7.37. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por: 

e) 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; 

f) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, 

ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

g) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

h) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

7.38. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de pagamento dos 

empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

7.39. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do contrato sem a 

prévia autorização da CONTRATANTE. 

7.40. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.  

7.41. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital. 

7.42. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7.43. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de 

caracterizar a execução completa do contrato. 
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7.44. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar ensejo à 

rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

7.45. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura 

do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por 

tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto 

no inciso II, do § 1º, do artigo 30, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

7.46. Oferecer todos os meios necessários para que seus empregados obtenham prontamente os extratos de 

recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. 

7.47. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

os exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA vinculados ao contrato. 

7.48. Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do início da prestação dos 

serviços, sempre que houver admissão de novos empregados. 

7.49. É expressamente vedado à CONTRATADA: 

 7.49.1. Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente contrato, nas 

dependências do órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou 

função de confiança; 

  7.49.1.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge, 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3° (terceiro) 

grau; 

  7.49.1.2. No momento da contratação, a CONTRATADA deverá providenciar que o 

funcionário assine declaração informando não ser familiar de agente público que na CONTRATANTE exerça 

cargo em comissão ou função de confiança; 

7.50. Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no Anexo II do Termo de 

Referência – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), sujeitando-se aos ajustes de pagamento por metas 

não atingidas. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato. 

8.2. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência. 

8.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus 

empregados, dentro das normas do contrato. 

8.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços. 

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos 

termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993. 

8.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa 

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
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8.8. Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes 

do Anexo II do Termo de Referência - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), impondo, conforme o caso, 

as sanções financeiras por metas não atingidas. 

8.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 

atendimento das exigências contratuais. 

8.10. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer 

empregado ou mesmo do Preposto da CONTRATADA que adote postura inconveniente ou incompatível com 

o exercício das atribuições que lhe foram designadas. 

8.11. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

serviço. 

8.12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência. 

8.13. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas. 

8.14. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos 

encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário. 

8.15. Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição 

de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de 

qualquer natureza. 

8.16. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, 

mediante consulta on-line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à 

Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, 

dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais 

tributos estaduais e federais, conforme cada caso. 

8.17. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do contrato, 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente 

detectadas. 

8.18. Acompanhar a entrega dos uniformes, na pessoa do Fiscal do Contrato, quando for o caso, rejeitando os 

que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em 

desacordo com as especificações exigidas. 

8.19. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

8.20. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade 

administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I 

do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA 

optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no subitem 32.47. 

 8.20.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, 

deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB; 

 8.20.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá 

oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
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9.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo 

contratual, garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

d) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

e) Seguro-Garantia; 

f) Fiança bancária. 

9.1.1. O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso 

necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da 

CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial. 

9.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:  

e) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

f) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

g) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

h) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, 

quando couber. 

9.1.3. A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados neste 

Termo de Referência. 

9.1.4. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com 

o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

9.1.5. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

9.1.5.1. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso 

de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

9.1.6. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os 

mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente 

em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da 

Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 

9.1.7. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à instituição 

bancária indicada, em conta específica com correção monetária, nominal à CONTRATANTE, para os fins 

específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 

9.1.8. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para 

apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

9.1.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 

da Lei n.º 8.666, de 1993. 

9.1.9. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução 

do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu 

Preposto ou de quem em seu nome agir. 



 

 
PREFEITURA DE MACAPÁ  

SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

 

9.1.9.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o 

prazo recursal. 

9.2. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados 

do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas 

em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas 

decorrentes da contratação.   

9.2.1. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o 

encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 

trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE. 

9.2.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de 

débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 

9.2.2.1. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as 

obrigações contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista 

advindas da execução do contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia 

contratual face à prova de quitação de todas as verbas trabalhistas. 

9.2.2.2. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas 

em dinheiro a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 

circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

9.2.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, 

da Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida 

renovação da garantia prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, 

tomando-se por base o valor atualizado do contrato. 

9.3. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer 

imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 

CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas 

depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após 

regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidade prevista 

neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante 

justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 

10.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, que poderão ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses (Art. 57, II, da Lei n° 8.666/93), desde que 

haja autorização formal da autoridade competente e observados os requisitos constantes do Termo Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO 

11.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante 

vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 

11.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno 

mínimo de um ano. 



 

 
PREFEITURA DE MACAPÁ  

SECRETARIA ESPECIAL DA GOVERNADORIA E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 085/2019 – SEGOV/PMM 

Processo Administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM 

 

11.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do 

orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do 

acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 

11.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo à última repactuação. 

11.5. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a 

repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das 

categorias envolvidas. 

11.6. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do 

registro da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data 

da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de 

consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito 

de repactuar (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário). 

11.7. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do 

contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 

11.8. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração 

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do 

novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos 

objeto da repactuação. 

 11.8.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 

coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu 

ensejo. 

11.8.2. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, as 

seguintes sanções: 

 a) Advertência por escrito; 

 b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado 

devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA não retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o 

contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total 

das obrigações acordadas; 

 c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, 
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no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no contrato, referentes ao 

pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

  c.1) Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, 

sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento 

contratual; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que 

for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo 

contratual; 

  d.1) Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado 

anteriormente, calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o 

novo descumprimento contratual; 

 e) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 

por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da 

CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do 

contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 

notificada; 

 f) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, 

por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da 

CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira 

indicada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado da 

CONTRATANTE; 

 g) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual 

por culpa da CONTRATADA.  

12.3. A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.4. As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE. 

12.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os 

descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais 

conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a 

cobrança judicialmente. 

12.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou 

motivo de força maior. 

12.8. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento 

do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, 

do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar conforme leciona o art. 

7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – MEDIDAS ACAUTELADORAS: 

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS ILÍCITOS PENAIS: 

14.1. As infrações penais tipificadas nos arts. 89 a 99 da Lei n° 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO: 

15.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 05 (cinco) dias, poderá ensejar 

a rescisão do contrato, assim como, o não cumprimento pela Contratada dos termos e condições 

estabelecidos neste contrato implicará na sua rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos arts. 78 e 

79 da Lei nº 8.666/93 e demais leis vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada neste 

Edital e no Termo de Referência, acrescida de perdas e danos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS: 

16.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 

combinado com inciso XII do artigo 55, do referido diploma legal, bem como a Lei nº 10.520/02. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: 

15.1. As partes elegem o foro de Macapá para resolverem as questões decorrentes da execução deste 

instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

15.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ, aos __________x dias do mês de ______________ de 20______. 

 

___________________________________________________ 

SECRETÁRIO _____________________________ 

CONTRATANTE 

EMPRESA _____________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 085/2019 - SEGOV/PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2019 – SEMAD/PMM (SIC. Nº 208275) 
 

 

ANEXO - X  

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2019 – SEMAD/PMM 

 

Aos ____ dias do mês de __________ do ano ______, O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, COMO ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na 

_____________________, nº. ________, Bairro ____________, CEP: ______ - _____, Macapá - Amapá, 

neste ato representado pela sua Gestora, o (a) Secretário (a) Municipal de ___________________________   

portador (a) da Cédula de Identidade nº ____________, inscrito no CPF sob o nº ____________, no uso de 

suas atribuições legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 7.892/2013 

e nº 5.450/2005, em face do Pregão Eletrônico SRP. nº ______/2019/SEGOV/PMM, regido pelo Sistema de 

Registro de Preços, RESOLVE REGISTRAR os preços da(s) empresa(s) segundo as seguintes cláusulas e 

condições: 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL:  

As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Art. 37, caput, da 

Constituição Federal, nas normas definidas na Lei n.º 10.520/02, no Decreto 5.450/2005, Decreto nº 

7.892/2013, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93, no edital e seus anexos do procedimento licitatório 

deflagrado na Modalidade Pregão na forma Eletrônica, devidamente homologado no dia ______ de 

__________ de _______ oriundo do processo administrativo nº 346/2019 – SEMAD/PMM. 

 

1. DO OBJETO 

4.2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva 

de mão de obra, a serem executados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED e na Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho - SEMAST da Prefeitura 

Municipal de Macapá. 

 

2. DA EMPRESA REGISTRADA 

2.1. Empresa Adjudicatária: XXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no XXXXXXXXXXXX, 

telefone nº (XX) XXXXX-XXXX, fax nº (XX) XXXXX-XXXX, representada por seu XXXXXXXXXXXXXX, Senhor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXXX, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX. 
 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMM. 
 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. O preço, as quantidades e as especificações do local dos serviços registrados nesta ata constam da 

proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de R$ ______ 

(_____), conforme quadro abaixo. 

 

 

ITEM CBO OCUPAÇÃO QUANTITATIVO DE QUANTITATIVO QUANTITATIVO 
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PESSOAL SEMSA DE PESSOAL 
SEMED 

DE PESSOAL 
SEMAST 

1 
4221-05 

RECEPCIONISTA 
DIURNO 

40 
 

--- 
 

--- 

4221-05 
RECEPCIONISTA 

NOTURNO 
20 

 
--- 

 
--- 

2 4110-10 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
60 

 
10 

 
--- 

3 7827-05 
COMANDANTE 

(CONTRA-MESTRE) 
01 

 
--- 

 
--- 

4 7827-15 
MARINHEIRO FLUVIAL 

DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

5 7827-30 
MARINHEIRO 

AUXILIAR DE CONVÉS 
01 

 
--- 

 
--- 

6 7827-35 
MARINHEIRO 
AUXILIAR DE 

MÁQUINA  
02 

 
--- 

 
--- 

7 5132-25 
COZINHEIRO DE 
EMBARCAÇÃO 

01 
 

--- 
 

--- 

8 513205 COZINHEIRO (A) --- 100 3 

9 514310 
AUXILIAR DE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

01 10 
 

--- 

10 5175-15 
AGENTE DE 
PORTARIA 

--- 15 
 

--- 

11 5143-20 
SERVENTE DE 

LIMPEZA 
--- 160 14 

12 7824-10 
MOTORISTA 

CATEGORIA CNH “D” 
--- 15 3 

 
TOTAL DE POSTOS POR 

SECRETARIA 
127 310 20 

 TOTAL 457 

 
 

5. DA ASSINATURA DE TERMOS E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS OBJETOS 

5.1. Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do fornecimento imediato, a 

SEMAD/PMM convocará a empresa cujo preço foi registrado. 

5.2. A Secretaria Municipal de Administração - SEMAD/PMM, por intermédio de seu representante fará a 

solicitação da prestação do serviço mediante emissão de ordem para prestação do serviço, cujo conteúdo 

deverá estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

5.3. A empresa signatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 

Registro de Preços. 

5.4. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa signatária obriga-se a executar todos os serviços 

adjudicados, na medida em que for solicitado os pedidos e conforme as especificações e condições contidas 

no Edital e em seus anexos, e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 

especificações e condições do edital. 

5.5. A nota de empenho será emitida de acordo com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de 

Administração - SEMAD/PMM. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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6.1. Constituem obrigações da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (órgão gerenciador), 

além das condições do Edital de Licitação e seus anexos: 

 a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, da 

empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos quantitativos 

definidos no Edital da Licitação; 

 b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços que foram 

prestados; 

 c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados; 

 d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e à aplicação 

de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços. 

6.2. Constituem obrigações da empresa registrada, além das contidas no edital de licitação e seus 

anexos: 

 a) Assinar esta ata, nos prazos determinados; 

 b) Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a 

outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o 

interesse em utilizar o presente ajuste; 

 c) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

 d) Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, 

telefones, e-mail, entre outros. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será 

emitida em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse 

período a fase de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e 

da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado, de 

acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

7.1.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo 

Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta on-line ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito 

de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento 

das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais. 

7.1.2. O respectivo documento de consulta referente ao subitem anterior e às demais certidões 

deverão ser anexados ao processo de pagamento. 

7.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma 

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

da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.1.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por 

escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar 

defesa, sob pena de rescisão contratual. 
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  7.1.4.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 

anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

  7.1.4.2. O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis 

pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como 

da adoção das medidas visando à rescisão do contrato. 

7.1.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.  

7.1.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal 

dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a 

CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência. 

7.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação 

do serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.  

7.2.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar informações e/ou 

documentos eventualmente requeridos pelo fiscal do contrato. 

7.2.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior 

caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação de penalidades 

prevista neste Termo de Referência. 

7.2.3. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das 

metas na execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme o Anexo II 

do Termo de Referência. 

7.3. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a 

CONTRATADA: 

7.3.1. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades 

contratadas com a qualidade mínima exigida; 

7.3.2. Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com 

quantidade inferior à demandada; 

8. DA VIGÊNCIA 

8.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos de 

publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas do Edital, independentemente de 

transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 

e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 
 

9. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”, II, art. 65, 

da Lei nº 8.666, de 1993, e conforme art. 17, do Decreto 7.892/13. 

9.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido 

o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela 

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD/PMM para alteração, por aditamento, os valores registrados 

na Ata, mantendo sempre o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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9.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado: 

9.4. As empresas registradas que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

9.5. A ordem de classificação das empresas licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

9.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e,  

 b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

9.7. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município e no 

Diário Oficial da União quando couber. 

 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

10.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 

 a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido da empresa licitante, quando este não puder cumprir com as suas obrigações descritas 

no  Edital e no Anexo I, desde que seja devidamente justificado, em razão de caso fortuito ou 

força maior, bem como, condições de mercado que o impossibilitem. 

10.2. A empresa licitante terá seu Registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e caso não cumpra aos seguintes termos: 

 a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

  c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
 no mercado; ou 
 d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, art. 87, da Lei nº 8.666/13, ou no art. 7º, da Lei nº 

10.520/2002. 

10.3. O cancelamento do registro de preços do prestado do serviço será devidamente autuado no respectivo 

processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar 

aos demais licitantes registrados a nova ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no 

Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União quando couber. 

 

11 – DAS PENALIDADES 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 

Edital. 

11.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses 

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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12 – DO FORO 

12.1. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da comarca de Macapá/AP, 

pela Justiça Estadual ou Federal, conforme a origem dos recursos orçamentários previstos para a despesa. 

 

14. DA PUBLICIDADE 

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do 

Município – D.O.M. e na Imprensa Oficial da União – D.O.U. quando couber, conforme o disposto no parágrafo 

único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram para o Município de 

Macapá a obrigação do serviço imediata do objeto licitado, independentemente da estimativa indicada no Edital 

e seus anexos. 

15.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas obrigações para 

com a PMM, nos termos do Edital, Termo de Referência e da sua proposta, que passam a fazer parte da 

presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 

15.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013. 

15.4. As contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

15.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

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

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

15.6. É vedada a prestação de serviços por empregados da empresa que sejam parentes até o terceiro grau 

de Membros ou Servidores da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMM, observando-se, no que 

couber, as restrições relativas à reciprocidade entre órgãos da Administração pública direta ou Indireta, federal, 

estadual, distrital ou municipal; 

15.7. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta ata, 

independentemente de transcrição: 

a) Edital de Licitação; 

b)Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital  

c) Proposta da empresa registrada e Planilha de Custos e Formação de Preços, ajustada ao último lance 

do pregão. 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em três vias de igual teor e forma 

para todos os fins de direito. 

 

Órgão gerenciador: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMM 

________________________________________ 

Secretário – SEMAD/PMM 

_______________________________________ 

Representante legal da empresa 


