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PREÂMBULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019012366

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/08/2019

HORÁRIO: 10h00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.angra.rj.gov.br>

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Salão principal, na Sede da Fundação de Turismo de Angra dos Reis,
situada na Av. Júlio Maria, nº 10 (sobrado) - Centro, Angra dos Reis/RJ.

 A FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS - TURISANGRA, com Sede
na Av. Júlio Maria, nº 10 (sobrado) - Centro, Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.900-502 , torna
público que, devidamente autorizado por seu Presidente, Sr. João Willy Seixas Peixoto, na forma
do disposto no Processo Administrativo n.º 2019012366, fará realizar, no dia 22 de agosto de 2019,
às 10horas e 00 minutos, no salão principal da sua Sede, licitação na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, conforme Termo de Referência (ANEXO I), nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002,
do  Decreto Municipal n.º 4.748/2005  e da Lei Complementar n.º 123/2006,  aplicando-se
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município
e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2.  O edital se encontra disponível no endereço eletrônico <http://www.angra.rj.gov.br>,
podendo, alternativamente, ser adquirido mediante a apresentação de  01  (um)  pendrive  virgem
devidamente lacrado em sua embalagem original, após preenchimento do comprovante de retirada,
devidamente carimbado com o número do CNPJ da empresa, na sede da Fundação de Turismo de
Angra dos Reis - TurisAngra.

1.3. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto
deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02
(dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Coordenadoria de
Compras e Licitações da Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra, Av. Julia Maria,
nº 10, centro, Angra dos Reis/RJ, no horário de 09h00min às 16h00min, diariamente, exceto aos
sábados, domingos e feriados

1.4. Caberá ao Sr. Pregoeiro responder aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento
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de cópia da resposta para todos os interessados, observando disposto no item 1.1;

1.5. Os interessados poderão formular impugnações ao edital até 02(dois) dias úteis anteriores à
abertura da sessão, no seguinte endereço: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis, situado na Praça Nilo Peçanha, nº 186 (Palácio Raul Pompeia) - Centro, Angra dos Reis/RJ, no
horário de 09h30min às 16h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante
a identificação de seu signatário e demonstração de sua capacidade de representação. 

1.6. Caberá ao Órgão Licitante, auxiliado pela Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

2 - DO OBJETO

2.1.  A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, asseio e conservação em áreas de apoio ao turismo e monumentos do patrimônio histórico,
com  fornecimento  de  materiais  de  limpeza,  ferramentas  e  equipamentos, nas  quantidades  e
especificações contidas no Termo de Referência - ANEXO I, parte integrante e inseparável deste edital,
independente de transcrição.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar deste Pregão Presencial, empresas especializadas cujo objetivo social
contenha atividades compatíveis com o objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e
que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste
instrumento e seus anexos. 

3.2. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública
Municipal, com a sanção prescrita no inciso III do art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade empresarial sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de
licitante que tenha recebido punição de inidoneidade ou impedimento de contratar com a
Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no
art. 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

3.4. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no
artigo 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

4.1.  Estima-se em  R$ 3.924.263,76 (três milhões, novecentos e  vinte e quatro  mil,  duzentos e
sessenta e três reais, e setenta e seis centavos) o valor global desta licitação, para a prestação dos
serviços por 12 (doze) meses, com base no Termo de Referência (Anexo I).

4.2. O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação de Turismo de
Angra dos Reis – TurisAngra utilizá-lo integralmente.

5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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5.1.  A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Sr. Pregoeiro e realizada de acordo
com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Sr. Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

6 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Cada empresa participante deverá ser representada na Sessão do Pregão por seu representante
legal que terá de comprovar, por meio de instrumento próprio, que possui o necessário poder para
formulação de propostas e para a prática de todos demais atos inerentes ao certame e somente este
poderá atuar em nome da licitante.

6.2. No ato do credenciamento  do  representante  legal  da  licitante, serão efetuadas as devidas
comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da
apresentação do documento oficial de identificação que contenha foto, que deverá ser apresentado
ao Sr. Pregoeiro em original ou cópia autenticada.

6.2.1. Se a empresa se fizer representar por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá
este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da
sociedade, apresentar:

a) Carteira de Identidade ou documento oficial de identificação que contenha foto; 

b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais  e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário
individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura.

6.2.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo
imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade ou documento oficial equivalente (com foto);

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo ANEXO
III, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais  e no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário
individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

6.3.  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao  Sr.  Pregoeiro no
momento da licitação, fora de qualquer envelope.
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6.4. No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências
necessárias.

6.5. Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em
qualquer dos envelopes -  DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇOS -  será autorizado ao
representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na
presença das demais licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e
devolvido ao lugar em que se encontrava.

6.6.  Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem
como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem
devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

6.7. As licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

6.8. Não será admitido mais de um representante legal, para uma mesma licitante.

6.9. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante,
sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

7 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE
SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1.  Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a  declaração de que
cumprem plenamente os  requisitos  de habilitação e  de não estarem impedidas de participar  de
licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, na forma do Anexo IV
sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

7.2.  As licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar ao Sr. Pregoeiro,
após encerrada a fase de credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do ANEXO V ,
de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no
§ 4º do art. 3º da referida Lei.

7.2.1.  Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da
vantagem prevista.

7.2.2.  Na hipótese do licitante não apresentar  ao  Sr.  Pregoeiro  os documentos mencionados já
devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser preenchidos no momento da realização da Sessão
Pública, devendo ser assinado pelo representante legal da licitante que foi devidamente credenciado.

7.3. Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preços, sendo feita sua
conferência e posterior rubrica.

7.4. No caso excepcional da Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda
do Sr.  Pregoeiro  e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão
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marcada para prosseguimento dos trabalhos.

8 - DOS ENVELOPES

8.1. A licitante deverá entregar ao Sr. Pregoeiro a sua Proposta de Preços e os seus Documentos de
Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na
parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE “A”

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019/FTAR

[Razão Social, Endereço e Telefone]

ENVELOPE “B”

DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 /FTAR

[Razão Social, Endereço e Telefone]

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do Anexo VI
– Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel
timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais,
pelo proponente ou seu representante legal.

9.2. A proposta de preços deverá conter ainda:

a) Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ,
inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
este último se houver, para contato;

b) Apresentar  PLANILHA DE CUSTOS, preenchendo-se os valores unitários e totais,  e  CRONO-
GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme ANEXO VIII, deste Pregão;

c) A Composição  Analítica  do  BDI  deverá  ser  apresentada  conforme  modelo  (ANEXO  IX) deste
Pregão, discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou benefícios);

d) Os BDI's adotados nesta licitação são de 15% (quinze por cento) para contratação de mão de
obra, 14% (quatorze por cento) para os materiais de consumo e 14,02% (quatorze inteiros e
dois centésimos por cento) para os veículos e equipamentos, devendo cada licitante preencher as
suas planilhas de Composição Analítica do BDI.

e) Apresentar  as  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS  (PROFISSIONAIS,  VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS), individualmente, preenchendo-se os valores e percentuais, conforme ANEXOS X,
XI e XII, deste Pregão;

f) Apresentar  PLANILHA DE MATERIAIS DE CONSUMO, preenchendo-se os valores unitários e
totais, conforme ANEXO VII deste Pregão;
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g) Apresentar Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Pessoal, conforme ANEXO
XVII, deste edital;

h) Menção de ser optante ou não optante do simples nacional;

i)  Declarar  que os serviços ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no
Anexo I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

j) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita
execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários
a  entrega  do(s)  item(ns)  em  perfeitas  condições  de  uso,  eventual  substituição  de  unidades
defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

k) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

l) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos
a esse ou a qualquer título.

m) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento
a ter mais de um resultado.

n) A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

o) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas)
casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser
igual a zero.

9.3.  Na hipótese de apresentação de preços com mais  de duas casas decimais,  o Sr.  Pregoeiro
desprezará todos os valores a partir da terceira casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo para
efeito de julgamento.

9.4. No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível. 

9.5. Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassificada. 

9.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9.8. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta e, caso persista o interesse da Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra, esta
poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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10.1. O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I, parágrafo 1º, do
art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no
parágrafo 3º, art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às
exigências deste Edital, sendo considerada vencedora a licitante que obtiver o menor preço,
consoante as especificações do ANEXO I - Termo de Referência do Edital. O objeto deste Edital será
adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

10.2. Serão classificados pelo Sr. Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de
menor preço e as demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por
cento) superiores ao menor preço. 

10.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o Sr.
Pregoeiro  proclamará  a  qualificação  preliminar  das  licitantes  com  as  três  melhores  propostas,
quaisquer que sejam os preços oferecidos, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na
proposta escrita.

10.4. O Sr. Pregoeiro consultará se entre as licitantes existe alguma microempresa ou empresa de
pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos
moldes do arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

10.5. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação  da  ordem de  oferta  dos  lances  ou,  conforme o  caso,  adotados  os  procedimentos
destinados às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

10.6. Às licitantes proclamadas classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

10.7.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.

10.8. O Sr. Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o
valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e
expressa menção na ata de Sessão. 

10.9.  O Sr. Pregoeiro  poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com
menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público
e formalizada em ata.

10.10. Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do
proponente que a tiver formulado.

10.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, salvo manifestação imediata e motivada da
vontade de recorrer, no que se observará o disposto no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º
10.520/2002.

10.12. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Sr.
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 9 de 113



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

Processo nº 2019012366

Folha _____________

Rubrica ______________

proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital.

10.13. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, será assinada pelo Sr. Pregoeiro, pela equipe de apoio e as licitantes presentes.

10.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

10.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta
específica prevalecerão as da Proposta.

10.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.

11 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1.  Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente
fechado, identificado conforme indicado no subitem 8.1 do Edital.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

12.1.1. Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso,
os seguintes documentos:

a) Registro  Público  de  empresas  mercantis,  em  se  tratando  de  empresário  individual  ou
sociedade empresária;

b) Registro Civil das pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades simples;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, indicando os atuais responsáveis pela administração;

d) Caso  os  responsáveis  não  constem  no  contrato  social,  os  mesmos  deverão  apresentar
documento que indique a responsabilidade pela administração;

e) Ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao
mandato  dos  atuais  administradores,  no  caso  de  sociedades  anônimas,  evidenciando  o  devido
registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;

f) Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim exigir.

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o
estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do art. 18 da Lei n.º 5.764/71, em se
tratando de sociedade cooperativa.
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12.1.2. DAS COOPERATIVAS

12.1.2.1. Não  será  permitida  a  participação  de  pessoas  jurídicas  constituídos  sob  a  forma  de
cooperativas  que  configurem  intermediação  de  mão  de  obra  subordinada  (Lei  Federal  nº
12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos
I, II).

12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

12.2.1.Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste
edital;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), da sede da licitante;

d) Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante  a  apresentação  da  Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa;

d.1)  As  empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro  deverão apresentar,  junto à Certidão
Negativa de Débitos do Estado – CND, a Certidão da Dívida Ativa emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, comprovada
através de certidão negativa de débito relativo ao Imposto Sobre Serviços (ISS);

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

g) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em conformidade com a Lei nº
12.440/2011.

12.2.2. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

12.2.2.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar todos os documentos de
regularidade  fiscal,  mesmo  que  apresentem  alguma  restrição,  nos  termos  do  Art.  43  da  Lei
Complementar 123/2006.

12.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista exigida neste
Edital, será assegurado à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o prazo de 05 (cinco) dias
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úteis,  contados do momento em que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.2.2.3.  A  falta  de  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  neste  Edital  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  Art. 81 da Lei Federal
nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes para celebrar a
contratação, na ordem de classificação ou revogar a licitação.

12.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.3.1. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não
for sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração
oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

a.1)  Não  será  causa  de  inabilitação  do  licitante  a  anotação  de  distribuição  de  processo  de
recuperação  judicial  ou  de  pedido  de  homologação  de  recuperação  extrajudicial,  caso  seja
comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de
recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

12.3.1.2.  Balanço Patrimonial  e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

12.3.1.3. Serão considerados aceitos, como na forma da Lei, as Demonstrações Contábeis de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, editadas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, acompanhados do termo de abertura e encerramento do Livro Diário, registrado no órgão compe-
tente ou enviadas através da Escrituração Contábil Digital (ECD), assinados pelo representante legal
da empresa e pelo Contabilista responsável. 

12.3.1.4. É vedado a substituição das Demonstrações Contábeis do último exercício por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando encerrados a mais de 3
(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão.

12.3.1.5. Comprovação de atendimento aos indicadores mencionados neste item mediante memória
de  cálculo,  devidamente  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa  e  pelo  Contabilista
responsável,  tendo por base as demonstrações contábeis do último exercício  social,  utilizadas as
fórmulas apresentadas a seguir:

Índice de Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

> ou = 1

Passivo Circulante + Exigível a Longo
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Prazo

Índice de Liquidez Corrente:
Ativo Circulante 

> ou = 1
Passivo Circulante 

Índice de Endividamento:

Passivo Circulante + Exigível a Longo
Prazo

= ou < 1

Ativo Total

12.3.1.6. Comprovação de ser dotado de capital  social  ou de patrimônio líquido mínimo igual ou
superior a 10% (dez por cento), relativo ao valor estimado para a contratação.

12.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

12.4.1. Para fins de comprovação de capacidade  técnica da licitante, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:

12.4.1.1. Certidão de Registro da Empresa  e do responsável técnico no  Conselho Regional de
Engenharia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  -  CAU, com
jurisdição sobre o domicílio  da sede do licitante,  com indicação do objeto social  compatível com
objeto desta licitação.

12.4.2. Da qualificação técnico-profissional:

12.4.2.1.  Comprovação de que a licitante possui,  em seu corpo técnico na data prevista para a
entrega da proposta, profissionais de nível superior, com formação em engenharia civil ou arquitetura,
detentor(es)  de  Atestado(s)  de  Responsabilidade  Técnica,  acompanhado(s)  da(s)  respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico, devidamente registrado(s) no órgão competente da região onde os
serviços foram executados, que comprove(m) ter o profissional(is), executado para órgão ou entidade
da Administração Pública, ou ainda para empresa privada, que não o próprio licitante, serviço nas
suas respectivas áreas técnicas, em conformidade com as parcelas de maior relevância técnica que
são:

Engenheiro Civil   ou Arquiteto  

1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios constando serviços de pintura, alvenaria,
instalações hidráulicas, elétricas e hidrossanitárias, carpintaria e serralheria.

2.  Serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,  restauração  e  manutenção  em fachadas  de

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 13 de 113



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

Processo nº 2019012366

Folha _____________

Rubrica ______________

Monumentos do Patrimônio Histórico tombados por órgão oficial que tenha a autorização para realizar
esta classificação especial de propriedade.

12.4.2.2. Comprovação de vínculo profissional com o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidão (ões)
e Atestado(s),  citado(s) na alínea anterior,  mediante  a apresentação da Certidão de Registro do
CREA/CAU  e  de  uma  das  seguintes  alternativas,  quais  sejam,  cópia  da  ficha  de  registro  do
empregado, cópia da carteira de trabalho (CTPS), cópia do contrato de trabalho, em que conste o
licitante como contratante, ou, cópia do contrato social do licitante, em que conste o profissional
como sócio, ou, ainda de declaração de contratação futura do profissional, acompanhado da anuência
deste, devendo esse vínculo ser confirmado no ato da assinatura do contrato.

12.5. Qualificação técnico-operacional

12.5.1. Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestados(s), contrato(s) e/ou
declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da licitante, que comprove(m):

12.5.1.1.  Aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características  e
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou
serviços terceirizados, com no mínimo  50% (cinquenta por cento) do número de empregados que
serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação;

12.5.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

12.6. DA VISITA TÉCNICA

12.6.1. A visita técnica será facultativa, e poderá ser agendada a partir da data da publicação do
edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do certame, com o objetivo
de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes.

12.6.2. A visita  técnica será realizada nas instalações do local  de execução dos serviços,  para o
correto  dimensionamento  e  elaboração  da  proposta.  O  licitante  será  acompanhado  por  servidor
designado para esse fim.

12.6.2.1. Não será aceito um só preposto para representar mais de uma empresa.

12.6.3. A visita deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 3369-7704 ou pelo e-mail:
tur.deotu@angra.rj.gov.br.

12.6.4. Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, a licitante não poderá alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximir das
obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

12.6.5  A licitante que optar  por  não realizar  a visita  técnica,  deverá apresentar  no envelope de
habilitação,  declaração  formal,  conforme  modelo  do  Anexo  II,  assegurando  que  está  ciente  das
peculiaridades e dos elementos técnicos contidos no Termo de Referência, e que se compromete a
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executar o serviço de acordo com as exigências do edital, sendo responsável por eventuais prejuízos
decorrentes de não participação à visita técnica.

12.7. DAS DECLARAÇÕES:

12.7.1.  Todas as licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão
apresentar declaração, na forma do ANEXO XIII, de que não possuem em seus quadros funcionais
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.7.2. As licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida
pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

12.7.3.  Declaração  elaborada  e  subscrita  pelo  representante  legal  da  licitante,  assegurando  a
inexistência de Impedimento Legal  para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do
(Anexo XIV);

12.7.4. Declaração de Idoneidade (Anexo XV);

12.7.5. Declaração de Superveniência (Anexo XVI);

12.7.6. Declaração de Disponibilidade de equipamentos, materiais e pessoal (Anexo XVII);

12.7.7. Termo de Visita Técnica ou Renúncia (Anexo II).

12.8. DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES:

12.8.1.  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.8.2. Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em
cópia reprográfica autenticada, na forma do art. 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.8.3. As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

12.8.4. As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo
a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias. 

12.8.5.  A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a
prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou
desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o  Sr.  Pregoeiro tome
conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade da licitante, que comprovem a
falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no
Edital.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer
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processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da Administração
Municipal local ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas
dos originais para conferência pelo Sr. Pregoeiro.

13.2. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Sr. Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

13.5. Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Sr. Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

13.6. Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

13.7. Os  documentos  apresentados  para  fins  de  habilitação  deverão  referir-se  ao  mesmo
estabelecimento e ao mesmo número de CNPJ.

14 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Sr.  Diretor  Presidente, será a licitante
vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

14.2. A Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias da apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.3. A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada
diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4. O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela
Administração as justificativas apresentadas.

14.5. A licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação consignadas neste edital.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após
sua convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades
legalmente estabelecidas.

14.6.1.Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do
art.4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.
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14.6.2. Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora,
será facultado a Fundação de Turismo de Angra dos Reis analisar a oferta deste e as subsequentes,
na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor, ou revogar a licitação.

15 – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS

15.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o
interregno mínimo de 01 (um) ano.

15.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data
base do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamen-
to aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apre-
sentação da proposta.

15.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo à última repactuação.

15.4. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferencia-
das, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

15.5. 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 profissio -
nal até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempesti-
va, 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 e IN nº 5, de 26 de
maio de 2017).

15.6. 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.

15.7. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstra-
ção 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.

15.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inici -
al, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acor-
do coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser  comprovado com a cópia do documento legal
que lhe deu ensejo.

15.9. Com relação ao item “Materiais de Consumo”, constantes no anexo VII, os preços unitários de
cada material serão discriminados na proposta da licitante vencedora e permanecerão fixos e irreajus-
táveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida, a partir da solicita-
ção da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no
mês de apresentação da proposta a que essa se referir.
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15.10. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.

15.11. O valor ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

15.12. Não se aplicará ao contrato critérios de reajuste automático de preço ou de atualização mone-
tária.

16 – DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

16.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades
legalmente estabelecidas, e facultando à  Fundação  de  Turismo de  Angra  dos  Reis,  convocar os
licitantes remanescentes, obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de
forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

17.2. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Contrato.

17.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabele-
cidos neste Contrato.

17.4. Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação
do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

17.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumpri-
mento das obrigações.

17.6. Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exi -
gências do presente Contrato, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabí-
veis.

17.7. Proceder à retirada do material dos armários, antes da limpeza, assim como a sua reposição
após o procedimento;

17.8. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação desti-
nados para esse fim;

17.9. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às suas
instalações;

17.10.  Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  eventualmente  venham a  ser  solicitados  pela
Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços a executar;
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA deverá se estabelecer no Município de Angra dos Reis, mantendo um escritório
com almoxarifado e 1 (um) preposto, objetivando o fiel cumprimento do objeto contratado, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis.

18.2. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas úteis, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos servi-
ços, de acordo com o quantitativo estimado neste termo de referência, possuindo adequada capaci -
dade técnica, intelectual e/ou física para a realização das atividades definidas;

18.3. Apresentar ao Fiscal/Gestor do Contrato, sempre que solicitado, atestados (inclusive de antece-
dentes criminais), 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;

18.4. Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

18.5. Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despe-
sas com impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes
do pessoal utilizado na prestação do serviço.

18.6. Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execu-
ção do serviço.

18.7. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRA-
TANTE.

18.8. Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências im-
postas neste Termo.

18.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

18.10. Corrigir,  prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações,
exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

18.11. Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis
que anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

18.12. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou
em parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

18.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos
serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de
energia elétrica no uso dos equipamentos;
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18.14. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal/Ges-
tor do Contrato 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 telefone residen-
ciais, número de celular;

18.15. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRA-
TANTE;

18.16. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fotografia
recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e
calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver
de acordo com esta exigência, mediante comunicação do órgão gestor;

18.17. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente cau-
sem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, de-
correntes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

18.18. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização
trabalhista, vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorren-
tes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a
CONTRATANTE;

18.19. 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 sema-
nal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigen -
te;

18.20. 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;

18.21. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos paga-
mentos das faturas pela CONTRATANTE;

18.22. 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;

19 – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

19.1. Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no
todo  ou  em  parte  do  objeto  da  contratação  definida  neste  pregão,  sem  prévia  anuência  do
CONTRATANTE.

20 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

20.1. O prazo da prestação dos serviços descritos no ANEXO I  –  Termo de Referência do Objeto,
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será de 12 (doze) meses, contados da data do envio da Ordem de Serviço, que será enviada via fax,
ou e-mail, à Licitante vencedora, após a assinatura do contrato.

20.2. O objeto desta licitação deverá ser prestado na forma do cronograma e no local indicado no
ANEXO I – Termo de Referência.

21 - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

21.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos
termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência (Anexo I) e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

21.2. A execução do contrato será acompanhado e fiscalizado por servidores  designados pelo Sr.
Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis, conforme ato de nomeação.

21.3. O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na
seguinte forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado do fiscal a que se refere o inciso I, “a” do art. 73
da Lei nº 8.666/93, que deverá ser elaborado no prazo de  15 (quinze) dias, após a entrega do
serviço; 

b) Definitivamente,  mediante parecer circunstanciado do fiscal a que se refere o inciso I, “a” do
art. 73 da Lei nº 8.666/93, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria,
que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais. 

21.4. Os servidores a que se referem o item 21.2, sob pena de responsabilidade administrativa,
anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder às suas competências,
comunicarão o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

21.5. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos
de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem
julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

21.6. A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

22 - DA RESPONSABILIDADE

22.1. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da
Administração.

22.2. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do
contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de
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tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

22.3. A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS
(CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os
respectivos prazos de validade.

22.4. A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior ensejará a
retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a
regularização da falta.

22.5. O Fiscal do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existência de
débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à
CONTRATADA prevista no item 22.4.

23 - DOS PAGAMENTOS

23.1. O pagamento será realizado pela CONTRATANTE em parcelas, à medida que os serviços forem
executados, mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos, a
contar da atestação da nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, cumpridas as formalidades legais
e contratuais previstas. Os atestados das notas fiscais serão exarados pelo(s) fiscal(is) e gestor(es)
do contrato conforme Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018.

23.2. Os pagamentos decorrentes da contratação do objeto do presente pregão, correrão por conta
dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

Ficha: 20191984 Dotação: 22.2201.15.452.0208.2343.339039.0600

23.2.1.  As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

23.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, conforme cronograma de execução
do contrato, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada
pelo  CONTRATANTE,  contados  do  primeiro  dia  útil  do  envio  via  fax  ou  e-mail  do  respectivo
Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

23.3.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente do
Banco  Oficial  da  Fundação  de  Turismo de  Angra  dos  Reis,  cujo  número  e  agência  deverão  ser
informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

23.3.2.  No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da
instituição financeira contratada  pela CONTRATANTE ou caso verificada pela CONTRATANTE a
impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pela  CONTRATANTE, abrir ou manter conta-corrente  naquela instituição financeira, o pagamento
poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente  de outra instituição financeira. Nesse caso,
eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.
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23.4. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser encaminhada para pagamento no endereço: Av.
Julio Maria, nº 10, centro – Angra dos Reis, não podendo conter rasuras e devendo corresponder
ao(s) serviço fornecido, acompanhada do comprovante de recolhimento de FGTS e INSS, bem como
atendimento de todos os encargos relativos à mão e obra empregada no contrato.

23.5. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

23.6.  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

23.7. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação de Turismo de Angra dos
Reis - TurisAngra, CNPJ: 07.200.263/0001-93, Inscrição Estadual: Isento, Endereço: Av. Júlio Maria,
nº 10, centro – Angra dos Reis – Fundação de Turismo de Angra dos Reis/TurisAngra Telefone: (24)
3369-7711. 

23.8. No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os
valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa
SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

23.9. Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais
como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, a Fundação de
Turismo de Angra dos Reis isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

23.10. Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções
Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

23.11. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA,
o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva representação.

23.12. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato
atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM – Índice Geral de
Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata
die.

23.13. Junto ao documento fiscal de cobrança, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

23.13.1. Cartão de ponto e relação nominal de todos os funcionários que fazem parte do quadro fun-
cional da empresa CONTRATADA que tenham relação direta com o contrato firmado;

23.13.2. Comprovação de pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas relativas
aos profissionais alocados para a prestação dos serviços (Guias da Previdência Social (GPS) e do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (GRF)).
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23.13.3. O prazo para pagamento ficará suspenso caso a Licitante apresente o documento fiscal de
cobrança com erros ou deixe de comprovar o pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e tra-
balhistas contidas no item 23.13.2, prosseguindo-se a contagem somente após a regularização da do-
cumentação.

23.14. Poderão ser exigidos pelo fiscal/gestor do contrato outros documentos elencados nas legisla-
ções pertinentes e no rol constante no Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, caso
julgue necessário.

24 - DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1.  Exigir-se-á do licitante vencedor,  no prazo máximo de 5 (cinco)  dias,  contado da data da
assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º,
art. 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
restituída após sua execução satisfatória. 

24.2. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

24.3. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a
garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

24.4. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.

24.5. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições
legais,  dependerá  de  requerimento  da  interessada,  acompanhado  do  documento  de  recibo
correspondente.

25 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

25.1. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:

25.1.1.  Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá peticionar contra o ato convocatório.

25.1.2.O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

25.1.3.Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização
do certame.

25.1.4. No caso de impugnação deverá ser protocolizada petição no Setor de Protocolo do Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Nilo Peçanha, nº 186 (Palácio Raul Pompeia) - Centro,
Angra dos Reis/RJ, no horário de 09h30 às 16h00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e
feriados,  mediante  a  identificação  de  seu  signatário  e  demonstração  de  sua  capacidade  de
representação. 

25.1.5. Caso haja retificações no edital, deve-se dar a devida publicidade pelo mesmo veículo em que
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se deu a primeira publicação, comunicando todos adquirentes do edital, via telefax, telegrama, e-mail
ou  entrega  pessoal,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

25.2. DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA:

25.2.1.  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das
suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias
úteis.

25.2.2.  Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles
que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes
razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias,  que  começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista
imediata dos autos.

25.2.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

25.2.4.  O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

25.2.5.  A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame,
importará  preclusão  do  direito  de  recurso.  Os  recursos  imotivados  ou  insubsistentes  não  serão
recebidos.

25.2.6.  Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  junto  o
Pregoeiro.

26 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução
ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas,
a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

26.2. A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE.

26.3.  A sanção prevista na alínea “b” deste ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer
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outra.

26.4.  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato,
garantido o contraditório e a defesa prévia.

26.5. A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório, não eximindo o
seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

26.6. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação
das sanções administrativas.

26.7.  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa, será garantido o exercício do
contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação pessoal da
CONTRATADA.

26.8. A aplicação da sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do Presidente da
Fundação  de  Turismo  de  Angra  dos  Reis  -  TurisAngra, devendo ser precedida de defesa do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

26.9. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

26.10. Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada
a penalização no Registro Cadastral.

27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 27.1. É facultado à Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra, quando convocada a
licitante vencedora e esta não aceitar os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes
remanescentes,  na ordem de classificação, para fazê-lo em igual  prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

27.2. É facultado ao Sr. Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

27.3.  Fica assegurado à  Fundação de Turismo de Angra  dos  Reis  –  TurisAngra  o direito de, no
interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

27.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
TurisAngra  não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

27.5.  Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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26.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Sr. Pregoeiro.

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Sr. Pregoeiro
em contrário.

27.8. O Sr. Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as licitantes pelo prazo de 15
(quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este
período, sob pena de inutilização dos mesmos. 

27.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados.

27.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a
obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
dia do término.

27.12. As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente
pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

27.13. Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Termo de Visita Técnica ou Renúncia;

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV  -  Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente  os  requisitos  de
habilitação;

Anexo V - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP;

Anexo VI - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo VII - Planilha de Materiais de consumo

Anexo VIII - Planilha de Custos Gerais e Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo IX – Composição Analítica do BDI;

Anexo X - Composição de Custos Unitários - Profissionais;

Anexo XI - Composição de Preços Unitários – Veículos;
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Anexo XII - Composição de Preços Unitários – Equipamentos;

Anexo XIII -  Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal;

Anexo XIV - Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;

Anexo XV - Modelo de Declaração de Idoneidade;

Anexo XVI - Modelo de Declaração de Superveniência;

Anexo XVII - Modelo de disponibilidade de equipamentos, materiais e pessoal;

Anexo XVIII - Modelo de Minuta de Contrato;

27.14. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que
informam a atuação da Administração Pública. 

27.15. Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos. 

27.16. O foro da comarca de Angra dos Reis é designado como o competente para dirimir quaisquer
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 07 de agosto de 2019.

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Diretor-Presidente da TurisAngra
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,  asseio e  conservação,  em
áreas de apoio ao turismo e monumentos do patrimônio histórico, com fornecimento de ma-
teriais de limpeza, ferramentas e equipamentos.

2. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A contratação dos serviços de limpeza, asseio  e conservação de forma contínua justifica-se
pela manutenção das condições das áreas de apoio ao turismo e monumentos do patrimônio histórico
do município de Angra dos Reis.

2.2. No âmbito da Administração Pública, a utilização de serviços terceirizados sofreu grande ex-
pansão com a edição do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que, ante a intenção de evi-
tar o aumento, demasiado da máquina administrativa, estabeleceu em seu art. 10 que a  execução
das atividades da administração pública deverá ser amplamente descentralizada, e no mesmo artigo
em seu parágrafo 7º, diz que a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tare-
fas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que
exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada para desempenhar os
encargos da execução.

2.3. A utilização da Terceirização para a Administração Pública visa também a economicidade, que
é a aplicação de forma racional dos recursos, de forma que os resultados alcançados sejam coinci-
dentes com os fins almejados pelo interesse público.

2.4. A Administração Pública ressalta que sua pretensão está em perfeita consonância com as dis-
posições legais vigentes sendo certo que os serviços que se pretendem terceirizar são de execução
indireta e continuada, sem uma caracterização de subordinação e pessoalidade e que o que se deseja
efetivamente é a contratação de serviços e não uma intermediação de mão de obra.

2.5. A motivação, portanto, é a possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades
que não constituem o objeto principal do órgão licitante, mais atividades de apoio, de forma a permi -
tir um melhor direcionamento da força de trabalho na sua  atividade-fim, tendo por fundamento  o
grande fluxo de turistas recebidos anualmente no município.

2.6. Diante do exposto, é imperiosa a necessidade de contratar os serviços elencados anteriormen-
te, para o que os usuários dos locais turísticos do município possam usufruir de ambientes confortá-
veis, higienizados e seguros.

2.7. Cabe ressaltar que a contratação de uma empresa especializada para prestação dos serviços
de  limpeza,  asseio  e  conservação,  em áreas  de  apoio  ao  turismo  e  monumentos  do
patrimônio histórico, é de fundamental importância para fomentar o turismo e para que o municí-
pio possa de uma vez se consolidar como um dos principais destinos turísticos do país. 
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2.8. Esta contratação visa a conservação dos espaços destinados ao turismo, como o projeto nado
livre, o centro de informações turísticas e as estações de atendimento ao turista, bem como o patri-
mônio histórico do município, onde ocorre fluxo de visitações de turistas, que demanda de manuten-
ções eventuais. Esta manutenção atende o disposto no art. 216, §1º da Constituição Federal.

2.9. Os  serviços,  materiais  e  equipamentos  referenciados  neste  Termo  de  Referência  enqua-
dram-se na modalidade de bens e serviços comuns para fins do disposto no parágrafo único do art.
1º da Lei 10.502/2002, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no
edital e anexo, por meio de especificações usuais de mercado.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da lici -
tante vencedora, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. O valor global estimado da prestação dos serviços será de R$ 3.924.263,76 (três milhões,
novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e seis centa-
vos), nele incluído tudo quanto seja necessário para a sua realização, tais como os eventuais tributos
ou alterações de alíquotas que venham a ser criadas e promulgadas, de comprovada repercussão dos
preços contratados, inerentes ao objeto do contrato a ser firmado, despesas com vale-transporte, ali -
mentação dos funcionários, entre outras.

3.3. A Fundação pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto da presente, os preços
unitários estipulados nas Planilhas de Preços, conforme abaixo indicado:

3.3.1. Mão de Obra (Planilha de Preços)

3.3.1.1. Pelas horas efetivamente trabalhadas ou a disposição do MUNICÍPIO, com base nos
preços estabelecidos por grupos funcionais, incluindo salários, encargos sociais, repouso semanal re-
munerado, férias, gratificação de férias, 13º salário, feriados, horas extras, recrutamento e demissão
dos empregados, incluindo todos os encargos trabalhistas, insalubridade, periculosidade, uniformiza-
ção, EPI’s, transporte, criação e manutenção da CIPA, entre outros.

3.3.1.2. Para a execução dos serviços, os preços da presente se basearão no fornecimento mí-
nimo dos profissionais relacionados no item 10 (dez) do presente, bem como equipamentos e materi-
ais.

3.3.1.3. Deverão ser observados no mínimo os salários pagos às categorias na região de Angra
dos Reis, de acordo com as tabelas do  STICPAR - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Construção Civil em Geral, Montagem Industrial e do Mobiliário de Angra dos Reis, Parati e Mangarati -
ba, do SIEEACON - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação com base ter-
ritorial em Angra dos Reis e do CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Rio de
Janeiro.

3.3.1.4. Para efeito de base de cálculo salarial dá-se a seguir a correspondência das funções a
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tabela salarial do STICPAR a qual deverá ser observada como o mínimo a ser pago aos profissionais:

1. Eletricista, Bombeiro, Pedreiro, Pintor, Encarregado de Turma, Encarregado Ge-
ral, Serralheiro, Carpinteiro de Esquadrias, correspondentes às próprias funções
da tabela;

3.3.1.5. Para efeito de base de cálculo salarial dá-se a seguir a correspondência da função à ta-
bela salarial do SIEEACON a qual deverá ser observada como o mínimo a ser pago ao profissional:

1. Auxiliar de Serviços Gerais, correspondente às próprias funções da tabela.

3.3.1.6. Para efeito de base de cálculo salarial dá-se a seguir a correspondência da função à ta-
bela salarial do CREA-RJ a qual deverá ser observada como o mínimo a ser pago ao profissional:

1. Engenheiro ou Arquiteto correspondente às próprias funções da tabela.

3.3.1.7. Para efeito de base de cálculo de  mão de obra, considerar-se-á a estimativa média
anual de 252 d/h (duzentos e cinquenta e dois dias/homem), ou, equivalente à média de 22 (vinte e
dois) dias úteis por mês num período de 12 (doze) meses.

3.3.1.8. A Licitante deverá apresentar em planilhas a sua composição dos custos individualiza-
das por item e subitem deste Termo de Referência.

3.4. Veículos e equipamentos (Planilha de Preços)

3.4.1. Pelo fornecimento de 02 (duas) Camionetes tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo
leve, motor; bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros, inclusive motorista.

3.4.2. Pelo fornecimento de 01 (um) Micro-onibus com capacidade mínima de 15 lugares, motor die-
sel, inclusive motorista.

3.4.3. Pelo fornecimento de 01 (uma) Máquina lavadora de piso industrial com capacidade operacio-
nal de 3600 m²/H, inclusive operador.

3.4.4. Pelo fornecimento de 01 (uma) Máquina varredeira/aspiradeira de grande porte, com motori-
zação á gasolina ou bi-combustivel, largura de trabalho de 1400mm com escova lateral e performan-
ce teórica de trabalho de ate 1400m²/H. Capacidade operacional de 1400m²/H com reservatório de
300L de capacidade que pode ser basculado a uma altura máxima de 1,60m. Inclusive operador.

3.4.5. Pelo fornecimento de 03 (três) Botes em fibra com remo em alumínio, casco duplo, Compri-
mento mínimo: 2,5 m – Capacidade mínima: 2 pessoas.

3.5. A Licitante deverá apresentar a planilha de preços e todas as composições de custos solicita-
das,  com o seu detalhamento de  BDI -  Benefícios e Despesas Indiretas, bem como efetuar a de-
monstração de seu lucro.
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3.6. Para efeito de base de cálculo de veículos, considerar-se-á a estimativa média anual de 252
d/v (duzentos e cinquenta e dois dias/veículo), ou, o equivalente a média de 22 (vinte e dois) dias
úteis por mês num período de 12 (doze) meses, para cada tipo de veículo ou equipamento.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte:

Ficha: 20191984      Dotação orçamentária: 22.2201.15.452.0208.2343.339039.0600

5. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

5.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o
interregno mínimo de 1 (um) ano.

5.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir
da data base 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.

5.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

5.4. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou
convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

5.5. 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 profissio -
nal 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 re-
pactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar.  (Acórdão n.º 1.828/2008 –
TCU/Plenário e IN nº 5, de 26 de maio de 2017).

5.6. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigên-
cia do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

5.7. 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 funda-
menta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

5.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta ini-
cial,  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.
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5.9. Com relação ao item “Materiais de Consumo”, constantes no anexo IA, os preços unitá-
rios de cada material serão discriminados na proposta da licitante vencedora e permanecerão
fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovi-
da, a partir da solicitação da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-
se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta a que essa se referir.

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

5.11. O valor ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

5.12. Não se aplicará ao contrato critérios de reajuste automático de preço ou de atualização mone-
tária.

6. DOS PAGAMENTOS

6.1. O pagamento será realizado pela CONTRATANTE em parcelas, à medida que os serviços forem
executados, mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos, a
contar da atestação da nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, cumpridas as formalidades legais
e contratuais previstas. Os atestos das notas fiscais serão exarados pelo (s) fiscal (is) e gestor (es) do
contrato conforme Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018.

6.2. Junto ao documento fiscal de cobrança, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

6.2.1. Cartão de ponto e relação nominal de todos os funcionários que fazem parte do quadro funci-
onal da empresa CONTRATADA que tenham relação direta com o contrato firmado;

6.2.2. Comprovação de pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas relativas aos
profissionais alocados para a prestação dos serviços (Guias da Previdência Social (GPS) e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (GRF)).

6.2.3. O prazo para pagamento ficará suspenso caso a Licitante apresente o documento fiscal de co-
brança com erros ou deixe de comprovar o pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e traba-
lhistas contidas no item 6.2.2, prosseguindo-se a contagem somente após a regularização da docu-
mentação.

6.2.4. Poderão ser exigidos pelo fiscal/gestor do contrato outros documentos elencados nas legisla-
ções pertinentes e no rol constante no Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, caso
julgue necessário.

6.2.5 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato
atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM – Índice Geral de
Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
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prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata
die. 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1. O objeto deste Termo de Referência será executado pela CONTRATADA, na MODALIDADE DE
EXECUÇÃO INDIRETA (art. 6º, VIII, da Lei nº 8.666/93), no regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO (art. 6º, VIII, da Lei nº 8.666/93).

7.2. Os serviços contratados deverão ser realizados de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referência e documentos os quais este fizer parte. 

7.3. Não serão aceitos serviços, cuja a prestação não tenha sido autorizada ou que, por qualquer
motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas.

8. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. BANHEIROS PÚBLICOS

8.1.1. Santa Luzia

Endereço: Avenida Júlio Maria, S/N – Centro (Referência – Estação Santa Luzia)

Horário de funcionamento: 07:00 às 24:00 – 7 dias por semana

8.1.1.1 Durante os dias de evento no cais de Santa Luzia, o horário de funcionamento se estenderá 
até 2h da manhã.

8.1.2. Praça do Porto

Endereço: Praça Lopes Trovão, S/N - Centro

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 – 7 dias por semana

8.1.3. Ilha Grande – Abraão

Endereço: Rua da Praia, S/N - Abraão – (Referência – Cais da Barca)

Horário de funcionamento: 08:00 às 22:00 – 7 dias por semana

8.1.4. Vila Histórica

Endereço: Praia da Vila Histórica de Mambucaba – (Referência – Igreja São José Operário)

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 – 7 dias por semana
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ÁREA TOTAL DOS BANHEIROS PÚBLICOS

ID LOCAL ÁREA
UNIDADE DE MEDI-

DA

1
Santa Luzia – Feminino 48 m²

Santa Luzia – Masculino 42 m²

Santa Luzia – Recepção 24 m²

2 Praça do Porto 27,36 m²

3 Ilha Grande – Abraão 8,75 m²

4 Vila Histórica 14 m²

ÁREA TOTAL 164,11 m²

8.2. NADO LIVRE – BOIAS DE DEMARCAÇÃO PARA BANHISTAS NAS PRAIAS

O Projeto Nado Livre visa a segurança dos banhistas na orla marítima no Município de Angra dos 
Reis. Assim, o projeto visa a necessidade de uma estrutura física, que é fundamental para seu objeti-
vo:

✔ Montagem de cabo de fixação de flutuadores;
✔ Fixação dos cabos de apoio do cordão flutuador;
✔ Limpeza das boias de sinalização.

8.2.1. Santa Luzia

Endereço: Avenida Júlio Maria, S/N - Centro

8.2.2. Praia Grande

Endereço: Estrada do Contorno, S/N – Vila Velha

8.2.3. Praia das Gordas

Endereço: Estrada do Contorno, S/N – Vila Velha

8.2.4. Ilha das Botinas

Endereço: Baía da Ilha Grande, Próximo a Ilha da Gipóia

8.2.5. Lagoa Verde

Endereço: Ilha Grande / Próximo a Freguesia de Santana
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8.2.6. Lagoa Azul

Endereço: Ilha Grande / Próximo a Freguesia de Santana

8.2.7. Jurubaíba

Endereço: Ilha da Gipóia, S/N

8.2.8. Cataguás

Endereço: Baía da Ilha Grande, Próximo ao Camorim

8.2.9. Biscaia

Endereço: Estrada Antônio Bertoldo da Silva Jordão, S/N

8.2.10. Vila do Abraão

Endereço: Rua da Praia, S/N

COMPRIMENTO TOTAL DO NADO LIVRE

ID LOCAL Comprimento
UNIDADE DE MEDI-

DA

1 Santa Luzia 120 m

2 Praia Grande 550 m

3 Praia das Gordas 180 m

4 Ilha das Botinas 175 m

5 Lagoa Verde 75 m

6 Lagoa Azul 215 m

7 Jurubaíba 320 m

8 Cataguas 540 m

9 Biscaia 195 m

10 Vila do Abraão 700 m

COMPRIMENTO TOTAL 3.070 m

8.3. ÁREAS DE APOIO AO TURISMO

8.3.1. Estação Santa Luzia

Endereço: Cais de Santa Luzia, s/n - Centro
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8.3.2. Estação Abraão

Endereço: Rua da Praia, s/n – Vila do Abraão

8.3.3. Centro de Informações Turísticas – CIT

Endereço: Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 580 – Praia do Anil

ÁREA TOTAL DAS ÁREAS APOIO AO TURISMO

ID LOCAL ÁREA
UNIDADE DE

MEDIDA

1 Estação Santa Luzia 129 m²

2 Estação Abraão 57,66 m²

3 Centro de Informações Turísticas - CIT 400 m²

586,66 m²

8.4. MONUMENTOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

8.4.1. Convento de N.S. do Carmo

Endereço: Rua Frei Inácio - Centro

8.4.2. Convento São Bernardino de Sena

Endereço: Rua São Bernardino de Sena – Morro do Santo Antônio

8.4.3. Igreja Nossa Senhora da Conceição (Matriz)

Endereço: Rua Pereira Peixoto, nº 105 - Centro

8.4.4. Igreja da Lapa

Endereço: Rua Dr. Bastos, Centro

8.4.5. Capela do Senhor do Bonfim

Endereço: Avenida Vereador Benedito Adelino – Enseada
8.4.6. Igreja de Santa Luzia

Endereço: Travessa Santa Luzia nº 72 - Centro
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MONUMENTOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ID LOCAL ÁREA UNIDADE DE
MEDIDA

1 Convento de N.S. do Carmo 3.180 m²

2 Convento São Bernardino de Sena 458 m²

3 Igreja Nossa Senhora da Conceição (Matriz) 425,8 m²

4 Igreja da Lapa 160,7 m²

5 Capela do Senhor do Bonfim 600 m²

6 Igreja de Santa Luzia 216 m²

ÁREA TOTAL 5.040,5 m²

9. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

9.1. A Limpeza, asseio e conservação dos banheiros públicos e áreas de apoio ao turismo, se dará
de forma contínua e conforme orientações constantes neste termo.

9.2. A limpeza e a conservação dos Monumentos do Patrimônio Histórico e item 3 da área de apoio
ao turismo  – Centro de Informações Turísticas, visa os serviços de limpeza, reparo, manutenção e
conservação  de  pintura,  alvenaria,  instalações  hidráulicas,  elétricas  e  hidrossanitárias,
impermeabilização, carpintaria, correção de telhados, entre outros, bem como nos arredores;

9.3. A manutenção do projeto nado livre, visa a montagem dos cabos de fixação de flutuadores,
fixação dos cabos de apoio do cordão flutuador, limpeza das boias de sinalização e demais atividades
necessárias para a manutenção das instalações;

9.4. Demais serviços próprios da atividade que não estejam aqui especificados.

10. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

Item Profissional Unidade Nº de Profissionais

1 ENCARREGADO GERAL un 1

2 ENCARREGADO DE TURMA un 2

3 PINTOR un 2

4 PEDREIRO un 2

5 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA un 1

6 SERRALHEIRO un 1
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7 ELETRICISTA un 1

8 BOMBEIRO un 1

9 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS un 33

10 ENGENHEIRO OU ARQUITETO un 1

Total un 45

10.1. Os serviços objeto desta contratação foram dimensionados em conformidade com a Instrução
Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, e alterações, regulamentada pelo Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autár-
quica e fundacional. A partir do conjunto de próprios públicos e suas metragens correspondentes, di-
mensionou-se o quantitativo de Homens/Mês estimado para a execução dos serviços para o serviço
de limpeza dos próprios e banheiros. Para os serviços de manutenção o dimensionamento foi realiza-
do com base nos serviços contratados anteriormente na Fundação.

10.2. Os profissionais  ocupantes das funções contidas nos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 10,  com
seus respectivos auxiliares – 11 (onze) auxiliares de serviços gerais, serão divididos em equipes de
trabalho volantes para a realização da manutenção corretiva e preventiva dos Monumentos do Patri-
mônio Histórico e item 3 da área de apoio ao turismo  – Centro de Informações Turísticas.

10.3. Para a limpeza dos banheiros serão necessários 06 (seis) auxiliares de serviços gerais para os
banheiros do Cais de Santa Luzia, 03 (três) para o banheiro da Praça do Porto, 03 (três) para o ba-
nheiro da Ilha Grande – Abraão e 03 (três) para o banheiro da Vila Histórica.

10.4. Para a limpeza das áreas de apoio ao turismo, serão necessários 04 (quatro) auxiliares de ser-
viços gerais, formando equipes de trabalho volantes.

10.5. Para a manutenção do projeto nado livre será necessária uma equipe de trabalho de 03 (três)
auxiliares de serviços gerais.

11. DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA

11.1. Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e
normas estabelecidas pela legislação vigente;

11.2. Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos destinados à lim-
peza das áreas;

11.3. Identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação, durante o processo de lim-
peza, dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido;

11.4. Não permitir que os funcionários utilizem anéis, pulseiras e demais adornos durante o desem-
penho das atividades de trabalho;
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11.5. Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados com a utilização
de luvas;

11.6. Realizar a coleta do lixo dos banheiros pelo menos, três vezes ao dia, ou quando o conteúdo
ocupar 2/3 do volume total.

11.7. Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (esfregões, panos de limpeza, escovas,
baldes, etc.) nas salas de utilidades indicadas pelo Contratante, diariamente, ou sempre que utiliza-
dos em locais contaminados; e

11.8. Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade, bem
como atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à previa apre-
ciação e aprovação da Contratante;

12. MÉTODOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

12.1. “Limpeza e Desinfecção” é o processo de limpeza do ambiente e desinfecção de superfícies fi-
xas, de forma a promover a remoção de sujidades visíveis, redução ou destruição de micro-organis-
mos patogênicos. Os serviços serão executados em superfícies como pisos, janelas, paredes/divisóri -
as, tetos, portas/visores, mobiliários, inclusive, instalações sanitárias, grades do ar-condicionado e/ou
exaustor.

12.2. “Limpeza Concorrente” é o processo de limpeza diária de todas as áreas com a finalidade de
remover a sujidade e repor material de higiene. Nas áreas utilizadas pelos turistas, inclui a limpeza de
piso, mobiliário, a lavagem do banheiro, abastecimento dos itens de higiene e coleta de resíduos de
acordo com sua classificação.

13. EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE LIMPEZA

13.1. “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”

13.1.1. Limpeza Úmida – Utilizando água como elemento principal da remoção da sujidade, pode ser
feita por processo manual ou mecânico. Consiste em passar pano ou esponja umedecidos em solução
detergente ou desinfetante, enxaguando, em seguida, com pano umedecido em água limpa. Esse
procedimento é indicado para a limpeza de paredes, divisórias e mobiliários.

13.1.2. Limpeza com Jatos de Vapor de Água - Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por
meio de limpeza realizada com equipamento com jatos de vapor d’água, saturada sob pressão.

13.1.3. Limpeza Molhada - Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da re-
moção da sujidade, podendo ser manual ou mecânica.

13.1.4. Limpeza Seca - Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água. 
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13.2. “DESINFECÇÃO”

13.2.1. Após a limpeza e secagem aplicar, com utilização de pano úmido, a solução germicida;

13.2.2. Utilizar luvas apropriadas para retirar o excesso de carga contaminante com papel absorvente;

13.2.3. Expurgar o papel em sacos plásticos de lixo;

13.2.4. Aplicar, sobre a área, solução desinfetante e deixar o tempo recomendado;

13.2.5. Retirar o desinfetante com pano molhado;

13.2.6. Proceder à limpeza da superfície com água e sabão; 

13.2.7. Secar a superfície.

13.3. EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

13.3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que tem por finalidade a proteção do indivíduo du-
rante a realização das suas funções, compatíveis com o grau de risco da atividade exercida.

13.3.2. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que tem por finalidade a proteção coletiva durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e ou-
tros.

13.3.3. Os utensílios para limpeza e conservação necessários à execução do Contrato estão arrolados
no Anexo IB.

13.4. PROCESSOS DE LIMPEZA

13.4.1. Os horários de execução dos serviços para cada área, devem ser definidos de forma a atender
as necessidades, em função das especificidades requeridas por ambiente, lembrando sempre que o
horário de funcionamento do setor não é determinante para a fixação do horário de execução dos
serviços de limpeza, pois a necessidade de limpeza não necessariamente deve ocorrer durante todo o
horário de funcionamento do ambiente. As planilhas de Limpeza, detalhadas por áreas, apresentam o
item a ser tratado, a finalidade do processo, os produtos a serem adotados e a frequência de limpeza,
detalhando quando necessário, o turno/período adequado, divididos entre manhã, tarde e noite. Os
Processos mencionados poderão ser modificados, se necessário, em acordo, com as rotinas determi -
nadas pela Contratante para cada equipamento público.

13.4.2. Atender às intercorrências durante os períodos de trabalho.

13.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13.5.1. Áreas Externas – todas as áreas situadas externamente às edificações, tais como: passeios,
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jardins, entre outras os quais deverão ser varridos, removendo papéis, resíduos e folhagens, acondici -
onando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pela  Fundação de Turismo de Angra
dos Reis, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, situado
na área circunscrita de propriedade da Contratante, observada a legislação ambiental vigente e de
medicina e segurança do trabalho;

13.6. PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS

13.6.1. Os materiais para limpeza e conservação necessários à execução do Contrato estão arrolados
no Anexo IA.

13.6.2. Saneantes Domissanitários – São substâncias ou preparações destinadas à higienização, de-
sinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamen-
to da água, compreendendo os desinfetantes e detergentes;

13.6.3. Germicidas – São agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, podendo ou
não destruir esporos. São classificados em esterilizantes, desinfetantes e antissépticos. Na seleção
dos germicidas há necessidade de considerar a necessidade de seu uso e a avaliação dos produtos
disponíveis no mercado;

13.6.4. Desinfetantes – São agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetati-
va, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu
nível de atividade em alto, médio ou baixo;

13.6.5. Detergentes –  São substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade de
emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de artigos e super-
fícies e para lavagem das mãos;

13.6.6. Detergentes Neutros (não iônico ou aniônico, liquido concentrado para limpeza de pisos, com
pH entre 6,5 a 7,5) – São substâncias tensoativas, solúveis em água que possuem como finalidade à
limpeza através da redução superficial da água, facilitando sua penetração na superfície, dispersando
e emulsificando a sujeira;

13.6.7. Hipoclorito de Sódio de pronto uso a 1% - Para a desinfecção de equipamentos e superfícies
contaminados com material biológico, utiliza-se soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo
(10.000 ppm) estável. O uso de hipoclorito de sódio não é recomendado em metais e mármores, de-
vido à sua ação corrosiva;

13.6.8. Cloro orgânico – O dicloroisocianureto de sódio age da mesma forma que o hipoclorito de só-
dio. Apresentado em pó e pode ser associado a tensoativos. Na desinfecção de superfícies fixas é uti-
lizado numa concentração de 3%. O cloro orgânico possui estabilidade, menor toxicidade, baixa cor-
rosividade, sendo mais fácil e seguro seu manuseio e aplicação;

13.6.9. Álcool – O mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, menor custo
e toxicidade. É indicado para desinfecção de superfícies e artigos. Para a desinfecção de superfícies
recomenda-se a concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O
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álcool isopropílico tem ação seletiva para vírus, porém é com menor poder germicida que o etílico. É
indicado para limpeza de computadores. O uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contraindi -
cado, pois podem danificá-los;

13.6.10. Solução Desodorizante (detergente biodegradável com aroma floral para uso em ba-
nheiros);

13.6.11.Polímeros Acrílicos – para tratamento de piso: processo que consiste em aplicar sobre o piso
previamente lavado e seco, ceras com polímeros acrílicos sintéticos;

13.6.12. Sabonete Cremoso – para higienização das mãos formulado com substâncias cosméti-
cas, desengordurante e perfumado; contendo tensoativos biodegradáveis e agentes emolientes; e

13.7. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS

13.7.1. Sacos Plásticos – utilizados para o acondicionamento dos Resíduos dos equipamentos e/ou ba-
nheiros públicos;

13.7.2. Papel Higiênico tipo Rolão – papel higiênico em rolo para dispensador com 10 cm de largura x
600 metros de comprimento elaborado com 100% de fibras naturais (fibras celulósicas), sem fragrân-
cia, impureza e furos na cor branca com 80 a 100% de alvura, alta absorção e resistência à umidade;

13.7.3. Papel toalha interfolhado – papel toalha interfolhado, gofrado, interfolhado para dispensador,
em pacotes com 250 folhas, sendo em papel Kraft resistente, com gramatura da folha 36 a 42 gra-
mas/m2, folha simples com 03 dobras em forma Z e 01 dobra na ponta para segurar o papel, elabo -
rado com 100% de fibras naturais (fibra celulósica), sem fragrância, impureza e furos, na cor branca
com 80 a 100% de alvura e com absorção máxima de 70 segundos, com resistência a umidade;

13.7.4. Papel higiênico tipo folha simples – papel higiênico apresentado na cor branca, picotado e
isento de partículas estranhas como partículas lenhosas, metálicas ou outros fragmentos. Deve apre-
sentar capacidade de absorção compatível com o uso, evitando o esfacelamento quanto à impermea-
bilidade. Ausência de coliformes e estreptococos. Devem atender às características de acordo com a
NBR 3981(gramatura) e NBR 916(espessura);

13.7.5. Dispensador para papel toalha interfolhado – utilizado para acondicionar papel toalha interfo-
lhado com 03 dobras, confeccionado em plástico ABS na cor branca, com tampa frontal basculante
construída em plástico ABS reforçado, com capacidade para 600 folhas, com visor transparente para
verificação de necessidade de abastecimento, porta retrátil com trava de segurança ou chave, parafu-
sos e buchas expansivas para fixação em parede;

13.7.6. Dispensador para papel higiênico tipo rolão – utilizado para acondicionar papel higiênico de
comprimento até 600 metros, confeccionado em plástico ABS na cor branca, com tampa frontal bas-
culante construída em plástico ABS reforçado e com base de fixação. Capacidade para rolo de papel
higiênico de comprimento até 600 metros. Janela para inspeção do nível de papel remanescente. Sis -
tema de fixação antifurto através de buchas expansíveis; e
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13.7.7. Dispensador para sabonete em refil – utilizado para acondicionar sabonete cremoso para higi-
enização das mãos, com tampa frontal basculante construída em plástico ABS reforçado, na cor bran-
ca ou cinza claro, dotada de visor frontal para inspeção do nível de sabonete cremoso remanescente.

14. DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL

14.1. Toda atividade de conservação e manutenção deverá ser comunicada, com antecedência sufi-
ciente, aos órgãos responsáveis pelo tombamento do referido imóvel, e somente poderá ser iniciada
após autorização expressa da Instituição.

14.2. Para a manutenção predial do patrimônio histórico, devem ser empregados técnicas compatí-
veis na conservação/restauração de edifícios históricos, sem alterar a figuratividade dos edifícios his-
tóricos.

14.3. O respeito às técnicas tradicionais, assim como valores estéticos, devem ser respeitados, devi-
do ao grande valor patrimonial do edifício em questão e a necessidade de preservação histórica dos
seus revestimentos como testemunhos de seu transcurso no tempo.

14.4. Os profissionais serão divididos em equipes de trabalho volantes em quantitativo e especializa-
ção necessários para a execução do serviço determinado pela fiscalização.

14.5. As equipes de trabalho deverão poder comunicar-se com os encarregados e fiscalização conti-
nuamente. Para tal, caberá a contratada prover um equipamento de comunicação para cada equipe
de trabalho, um para cada encarregado e um para fiscalização. O custo de fornecimento desse equi-
pamento deve fazer parte da proposta da contratada, não cabendo ônus adicionais  à  Fundação de
Turismo de Angra dos Reis.

14.6. Não haverá o pagamento de horas-extras. Quando existir a necessidade da realização de ser-
viços em horários que excedam a carga horária semanal, poderá ser criado banco de horas em co-
mum acordo com a Contratada para compensação das horas extras eventualmente realizadas. As fol-
gas durante a semana deverão ser concedidas com prévio conhecimento da Fiscalização.

14.7. A contratada não poderá se negar a executar serviços nos fins de semana ou feriados, caso
seja solicitado motivadamente pela fiscalização. 

15. INSTALAÇÕES CIVIS

15.1. ESTRUTURA

SEMPRE QUE POSSÍVEL

15.1.1. Verificação e avaliação de esforços, dilatação, quebras, trincas e recalques em estruturas de
concreto armado e madeira, com indicação de possíveis causas e descrição em relatório de diagnósti-
cos e soluções para as correções necessárias, executando pequenos reparos como no caso de trincas,
ferragens expostas, etc;
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15.2. AVALIAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONCRETO

15.2.1. COBERTURA

MENSALMENTE

15.2.1.1. Verificação das telhas, proteção dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de escoa-
mento (redimensionar, se for o caso), pontos de interferência, identificando as anomalias e corri-
gindo-as;

15.2.1.2. Executar a limpeza geral de telhados, calhas e dos sistemas de escoamento de águas
pluviais;

15.2.1.3. Executar a revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos;

15.2.1.4. Demais necessidades evidenciadas.

SEMPRE QUE POSSÍVEL

15.2.1.5. Realizar a substituição de telhas, calhas pluviais e rufos, através de abertura de Ordem
de Serviço, na qual constará apenas o orçamento do material empregado, conforme a Planilha de Ma-
teriais Não Básicos do contrato.

15.3. ALVENARIAS

MENSALMENTE

15.3.1. Avaliação do estado geral das paredes (quebras, trincas/fissuras, desgaste, pinturas) e corre-
ção das imperfeições;

15.3.2. Realizar a supervisão da limpeza quanto aos detritos, pó, graxas, etc.

15.4. ESQUADRIAS

MENSALMENTE

15.4.1. Executar a revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de aparelhos
de ar-condicionado de janela, inclusive executando consertos e substituição de partes quando neces-
sária;

15.4.2. Executar a inspeção e a lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradi-
ças, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidráulicas (inclusive as de piso), amortecedores, ajustes de
pressão, alinhamento, troca de ferragens e partes danificadas, corrigindo/substituindo os casos ne-
cessários;

15.4.3. Executar a inspeção geral das esquadrias metálicas e estrutura em alumínio, executando itens
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como: fixação, soldas, lixamentos e pinturas de partes soltas, remoção de partes e trechos oxidados;

15.4.4. Realizar a substituição de vidros (pele de vidro, comuns e temperados) e fixações quando ne-
cessário;

15.4.5. Verificar as vedações e corrigir as irregularidades, quando necessário;

15.4.6. Demais necessidades evidenciadas.

15.5. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SEMESTRALMENTE

15.5.1. Verificar o estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas,
azulejos, cerâmicas, piso vinílico, granitina, granito, piso elevado, etc, rejuntamentos, rodapés, fixa-
ções, proteções, calafetação de juntas, etc.), corrigindo qualquer defeito ou dano;

15.5.2. Para o caso dos revestimentos/pisos como azulejos, cerâmicas, piso vinílico, granilite, granito,
etc, em caso de não ser possível a sua recuperação, deverá ser providenciado, pela Contratada, a
substituição dos mesmos, não na sua totalidade, mas num percentual previsto na planilha de materi-
ais não básicos;

15.5.3. Verificar a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações, identificando a origem
e corrigindo se necessário;

15.5.4. Demais necessidades evidenciadas.

SEMPRE QUE POSSÍVEL

15.5.5. Repintar, quando necessário, os revestimentos desgastados (incluindo esquadrias metálicas e
madeira), nas cores existentes, utilizando o mesmo tipo de material existente (pintura látex acrílica,
esmalte, látex PVA, etc.), em quaisquer dos próprios arrolados neste Termo, quando solicitado pela
Fiscalização. Esta repintagem se dará de forma parcial, ou seja, na ocorrência de vazamentos/infiltra-
ções, em locais onde os usuários costumam apoiar seus pés (paredes), desgastes normais devidos à
corrosões e tempo de uso, etc.;

15.5.6. As superfícies internas e externas existentes a serem pintadas deverão ser examinadas e cor-
rigidas de quaisquer defeitos de revestimentos, antes do início dos serviços;

15.5.7. Deverão ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintu-
ra. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
com removedor adequado. 

15.6. PAINÉIS DIVISÓRIOS

SEMESTRALMENTE
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15.6.1. Verificar a estabilidade das divisórias, corrigindo/substituindo os elementos que estejam cau-
sando instabilidade ou insegurança;

15.6.2. Verificar o estado de conservação de painéis, portas, montantes, etc., substituindo quando ne-
cessário;

15.6.3. Verificar fixação e prumo, corrigindo quando necessário;

15.6.4. Verificar o estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e parafusos de fixa-
ção, corrigindo / substituindo quando defeituosos;

15.6.5. Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras e dobradiças, corrigindo ou substituindo
quando apresentarem defeitos;

15.6.6. Demais necessidades evidenciadas.

NOTA: A manutenção dos painéis divisórios deverá considerar, além das rotinas acima discriminadas,
a prestação de serviços de remanejamento dos mesmos, de acordo com pequenas modificações
necessárias no “lay out” atual. 

15.7. FORROS

SEMPRE QUE NECESSÁRIO

15.7.1. Verificar e recuperar os pontos onde o forro deteriorar, utilizando-se os mesmos materiais,
mantendo-se o nivelamento e pintura na cor já existente;

15.7.2. Demais necessidades evidenciadas.

15.8. ÁREAS EXTERNAS

SEMESTRALMENTE

15.8.1. Verificar o estado geral de conservação e substituir caso necessário: calçadas, pátios, revesti -
mentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos, alambrados, muros e portões, corrigindo os pon-
tos defeituosos e inseguros;

15.8.2. Verificar a existência de erosão, apresentando relatório com diagnóstico e solução para o pro-
blema;

15.8.3. Verificar a estabilidade dos muros e a fixação dos gradis, sanando os pontos instáveis;

15.8.4. Verificar o piso tátil de orientação.
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16. DOS PRAZOS

16.1. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

16.1.1. O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

16.1.2. O prazo  de  vigência  poderá  ser  prorrogado,  nos  termos  do  art.  57,  inciso  II,  da  Lei  nº
8.666/93 e mediante a celebração de termo aditivo, desde que devidamente justificado e demonstra -
da a condição de vantajosidade para a CONTRATANTE de sua prorrogação.

16.1.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação do contrato a ser firmado.

16.2. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

16.2.1. O prazo para início de execução do serviço será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados
a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

16.3. DA PROPOSTA

16.3.1. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega da
proposta.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. Executado o serviço, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fis-
calização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

17.1.1 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do contratado;

17.1.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em
até 30 (trinta) dias, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

17.2. Para verificação quanto ao recebimento do objeto deverá se verificar os relatórios das unida-
des de saúde nos que tange à frequência dos funcionários da contratada bem como à efetiva execu-
ção do serviço.

17.3. A nota fiscal deverá ser glosada caso haja ausência de funcionários e consequente não execu-
ção do serviço. 

17.4. O recebimento provisório ou definitivo pela Fundação não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.
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18. QUALIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do certame:

18.1. HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

18.1.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apre-
sentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.

18.1.1.1. Serão considerados aceitos, como na forma da Lei, as Demonstrações Contábeis  de
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, editadas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, acompanhados do termo de abertura e encerramento do Livro Diário, registrado no órgão
competente ou enviadas através da Escrituração Contábil Digital (ECD), assinados pelo representante
legal da empresa e pelo Contabilista responsável. 

18.1.1.2. É vedado a substituição das Demonstrações Contábeis do último exercício por balance-
tes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas por índices oficiais quando encerrados a mais de
3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão.

18.1.2. Comprovação de atendimento aos indicadores mencionados neste item mediante memória de
cálculo, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo Contabilista responsável,
tendo por base as demonstrações contábeis do último exercício social, utilizadas as fórmulas apresen-
tadas a seguir:

(a) ILG (Índice de Liquidez Geral) > ou = 1;

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem índice de liquidez geral (ILG)
igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do último exercício social.

(b) ILC (Índice de Liquidez Corrente) > ou = 1;

ILC = (AC / PC)

Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem índice de liquidez corrente (ILC)
igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do último exercício social.

(c) IE (Índice de Endividamento) < ou = 1;

IE = (PC+ELP) / AT

Somente serão qualificados os  licitantes que obtiverem índice de  endividamento (IE)
igual ou menor do que 1, apurado nas demonstrações contábeis do último exercício soci-
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al.

Sendo:

AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo (Passivo não circulante)

As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em me-
morial de cálculos juntado ao Balanço Patrimonial. 

18.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA

18.2.1. Para a comprovação da Capacidade Técnica da LICITANTE serão exigidos os seguintes do-
cumentos:

18.2.1.1. Certidão de Registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, com
jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com indicação do objeto social, compatível com obje-
to desta licitação.

18.2.2. Qualificação técnico-profissional:

18.2.2.1. Comprovação de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a
entrega da proposta, profissionais de nível superior, com formação em engenharia civil ou arquitetura,
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico,  devidamente registrado(s)  no órgão competente da região
onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão
ou entidade da Administração Pública, ou ainda para empresa privada, que não o próprio licitante,
serviço  nas suas respectivas áreas técnicas, em conformidade com as parcelas de maior relevância
técnica que são:

Engenheiro Civil   ou Arquiteto  

1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios constando serviços de pintura, alvenaria,
instalações hidráulicas, elétricas e hidrossanitárias, carpintaria e serralheria.

2.  Serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva,  restauração  e  manutenção  em fachadas  de
Monumentos do Patrimônio Histórico tombados por órgão oficial que tenha a autorização para realizar
esta classificação especial de propriedade.

18.2.2.2. Comprovação de vínculo profissional com o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidão (ões)
e Atestado(s),  citado(s) na alínea anterior,  mediante  a apresentação da Certidão de Registro do
CREA/CAU  e  de  uma  das  seguintes  alternativas,  quais  sejam,  cópia  da  ficha  de  registro  do
empregado, cópia da carteira de trabalho (CTPS), cópia do contrato de trabalho, em que conste o
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licitante como contratante, ou, cópia do contrato social do licitante, em que conste o profissional
como sócio, ou, ainda de declaração de contratação futura do profissional, acompanhado da anuência
deste, devendo esse vínculo ser confirmado no ato da assinatura do contrato.

18.3. Qualificação técnico-operacional

18.3.1. Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestados(s), contrato(s) e/ou
declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da licitante, que comprove(m):

18.3.1.1.  Aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características  e
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou
serviços terceirizados, com no mínimo  50% (cinquenta por cento) do número de empregados que
serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação;

18.3.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

19. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste termo, respondendo pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.

19.1. DA CONTRATADA

19.1.1.  A CONTRATADA deverá se estabelecer no Município de Angra dos Reis, mantendo um escritó-
rio com almoxarifado e 1 (um) preposto, objetivando o fiel cumprimento do objeto contratado, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis.

19.1.2.  Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas úteis, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos servi-
ços, de acordo com o quantitativo estimado neste termo de referência, possuindo adequada capaci-
dade técnica, intelectual e/ou física para a realização das atividades definidas;

19.1.3.  Apresentar ao Fiscal/Gestor do Contrato, sempre que solicitado, atestados (inclusive de ante-
cedentes criminais), 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;

19.1.4.  Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comu-
nicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

19.1.5.  Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta des-
pesas com impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorren-
tes do pessoal utilizado na prestação do serviço.
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19.1.6.  Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na exe-
cução do serviço.

19.1.7.  Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRA-
TANTE.

19.1.8.  Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências im-
postas neste Termo.

19.1.9.  Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

19.1.10. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclama-
ções, exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

19.1.11. Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho-
ras úteis que anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumpri-
mento.

19.1.12. Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no
todo ou em parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATAN-
TE.

19.1.13. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimiza-
ção dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de
água e de energia elétrica no uso dos equipamentos;

19.1.14. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fis-
cal/Gestor do Contrato 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 telefone
residenciais, número de celular;

19.1.15. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
CONTRATANTE;

19.1.16. Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fo-
tografia recente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestu-
ário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não
estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do órgão gestor;

19.1.17. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovada-
mente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de
serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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19.1.18. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, in-
denização trabalhista, vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou
decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum víncu-
lo com a CONTRATANTE;

19.1.19. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos em-
pregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, des-
canso semanal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação traba-
lhista vigente;

19.1.20. 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;

19.1.21. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos
pagamentos das faturas pela CONTRATANTE;

19.1.22. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circuns-
tâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas
regulamentares;

19.2. DO CONTRATANTE

19.3. Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de
forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

19.4. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

19.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabe-
lecidos neste Termo.

19.6. Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação
do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

19.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumpri-
mento das obrigações.

19.8. Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às
exigências do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabí-
veis.

19.9. Proceder à retirada do material dos armários, antes da limpeza, assim como a sua reposição
após o procedimento;

19.10. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação
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destinados para esse fim;

19.11. Efetuar controle e fiscalização dos serviços de manutenção, referentes aos Monumentos dos
Patrimônios Históricos, conforme normas do IPHAN e INEPAC;

19.12. Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às
suas instalações;

19.13. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Con-
tratada e que digam respeito à natureza dos serviços a executar;

20. DA FISCALIZAÇÃO

20.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação, caberá aos servidores designados pela
Fundação de Turismo de Angra dos Reis, que determinará o que for necessário para regularização de
faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 10.858,
de 14 de março de 2018 e, sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.
 
21. DA VISITA TÉCNICA

21.1 A visita técnica será facultativa, e poderá ser agendada a partir da data da publicação do edital,
até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do certame, com o objetivo de in-
teirar-se das condições e grau de dificuldade existentes.

21.2 A visita técnica será realizada nas instalações do local de execução dos serviços, para o correto
dimensionamento e elaboração da proposta. O licitante será acompanhado por servidor designado
para esse fim.

21.3 A visita deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas, de -
vendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 3369-7704 ou pelo e-mail tur.deo-
tu@angra.rj.gov.br.

21.4 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desco-
nhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

22.1.1.  Cuja falência tenha sido decretada, ou tenha concordata concedida, em concurso de credo-
res, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qual-
quer que seja sua forma de constituição;

22.1.2.  Suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Ad-
ministração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
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22.1.3.  Declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indireta,  Federal,  Estadual  ou Municipal,  nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei  nº
8.666/93;

22.1.4.  Cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

22.1.5.  Que  se  encontrem  enquadrados  nas  vedações  estabelecidas  pelo  artigo  9º  da  Lei  nº
8.666/93;

22.1.6.  Constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra su-
bordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 05, de
25 de maio de 2017).

Angra dos Reis 07 de agosto de 2019.

____________________________________
Carimbo e assinatura do responsável

_________________________________________________
Carimbo e assinatura do Presidente
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU RENÚNCIA

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

A  empresa  _____________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
__________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.(a)
________________________________________,  portador  do  Documento  de  Identidade  nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº ________________________, DECLARA que:

(     )  realizou visita técnica, vistoriando minuciosamente os locais para a prestação dos serviços
constantes do objeto do Edital de Pregão nº _____/2019, e tomou conhecimento das reais condições
de execução dos serviços, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários
à perfeita elaboração da proposta comercial;

(   )  optou  pela  não  realização  de  visita  técnica  assumindo  inteiramente  a  responsabilidade  ou
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2019.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com
CNPJ)
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A  (nome  da  empresa),  CNPJ  nº  _______________________,  neste  ato  representado
______________________,  RG  nº  _____________________,  CPF  nº____________________,
através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) da cédula de
identidade  nº_______________  e  CPF  sob  o  nº  _________________,  a  participar  da  licitação
instaurada  pela  Fundação  de  Turismo  de  Angra  dos  Reis  -  TurisAngra,  na  modalidade  Pregão
Presencial nº 007/2019/FTAR, suprarreferida, na qualidade de representante legal da empresa,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e
praticar demais atos inerentes ao certame. 

Local, em _____ de ______________ de 2019.

_______________________________
Assinatura

(Reconhecer Firma)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  (nome  da  empresa),  CNPJ  nº  _______________________,  sediada  à  Rua
____________________________,  DECLARA para  os  devidos  fins  que  cumpre  plenamente  os
requisitos de habilitação, referente a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR.

Por ser verdade, subscreve-se.

Local, em _____ de ______________ de 2019.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A  (nome  da  empresa),  com  sede  na  ________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº
______________________, Declara, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa empresa está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Local, em _____ de ______________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do Representante Legal

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao

Pregoeiro

a/c Srº.               

Ref. Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF
sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA inteira submissão aos
preceitos legais em vigor, e as cláusulas e condições constantes no Pregão nº 007/2019/FTAR da
Fundação de Turismo de Angra dos Reis, referente ao Processo nº 2019012366, que cotamos como
preço global, para a execução do serviço, objeto desta licitação, o valor de R$_____(________),
estando já incluídos neste valor o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão de obra e
quaisquer insumos necessários a perfeita execução do serviço, bem como, todos os tributos, tarifas e
despesas de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços a serem executados. Que em caso de
divergência no preço apresentado em algarismo e por extenso, prevalecerá este último. E que o prazo
de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação das propostas.

Local, em _____ de ______________ de 2019

_______________________

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.
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ANEXO VII

PLANILHA DE MATERIAIS DE CONSUMO
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ITEM INSUMOS UND QNT V. UNIT. V. TOTAL. 

1 Material de Limpeza

1.1 litro 284 2,08 590,72 

1.2 galão 5l 8 48,65 389,20 

1.3 litro 196 8,76 1.716,96 

1.4 frasco 400ml 4 32,71 130,84 

1.5 galão 5l 4 72,89 291,56 

1.6 galão 5l 36 112,58 4.052,88 

1.7 unidade 40 9,96 398,40 

1.8 galão 5l 28 91,93 2.574,04 

1.9 unidade 368 0,57 209,76 

1.10 unidade 60 1,77 106,20 

1.11 unidade 220 1,20 264,00 

1.12 galão 5l 4 57,55 230,20 

1.13 galão 5l 4 70,97 283,88 

1.14 unidade 40 7,30 292,00 

1.15 unidade 308 5,56 1.712,48 

1.16 unidade 32 8,64 276,48 

Agua sanitária (2,0% a 2,5% de hipoclorito de sódio)

Álcool etílico em gel, devendo ser abastecido sempre que for necessário 
com concentração hidro alcoólica igual ou superior a 76° GL.
Álcool etílico em gel com concentração hidro alcoólica igual ou superior a 
92° GL.

Brilha inox, spray, indicado para limpar e dar brilho em superfícies de 
inox, alumínio cromado, formando uma espuma protetora.
Desincrustaste (desengraxante e desengordurante). Composição: 
Hidróxido de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solvente, 
adjuvante, sequestrante, espessante, dispersante, fragrância e veiculo.

Desinfetante concentrado, neutro, perfumado, ação bactericida, para 
banheiros e área hospitalar, a ser utilizado com pulverizador, pano ou 
mop, para desinfecção de superfícies, como aço inox, alumínio, formica, 
acrílico, polietileno, ralos, vasos e louças sanitárias, azulejos, etc., 
podendo inclusive, ser utilizado como purificador de ambiente, 
acondicionado em galão para diluição de 01 para 200.

Desodorizador de ar para neutralizar odores - aromas variados - 
embalagem não reutilizável, aerosol, de 350 a 400ml.
Detergente liquido concentrado, neutro, para limpeza pesada, 
desengordurante, para piso em geral, como granito, mármores, 
cerâmicas, granita, vinílicos, cimentado, plaqueado, etc., acondicionado 
em galão para diluição.
Esponja dupla face higiênica e durável - dimensões aproximadas 
100x70x 20mm

Fibra LT (produto não tecido composto por fibras sintéticas e mineral 
abrasivo unidos por resina a prova d'água). Dimensões aproximadas 
102x260mm.
Flanela cor branca para limpeza de mobiliário em geral, medindo 
30x40cm.

Impermeabilizante para piso (vinílico, borracha, cerâmica, mosaico, 
granilite, granito, mármore e madeira plastificada, etc.) em resina 
polimérica acrílica. Resina nivelantes, plastificantes, conservante e 
veiculo com alto brilho. O referido impermeabilizante deverá ser útil aos 
diversos tipos de piso da ANVISA, de forma a não proporcionar qualquer 
reação adversados fins (brilho e impermeabilização) pretendidos com 
sua aplicação.

Detergente acido (limpa pedras). Composição: tensoativo biodegradável, 
linear aquil sulfonado, acido clorídrico, agente de controle de pH, corante 
e veiculo.
Limpa vidros. Composição: amina quaternária de coco etoxilado, 
solvente, tensoativo não iônico, fragrância, metilcloro isotiazolinona, 
corante e agua. Embalagem de 500ml.

Limpador instantâneo, multiuso e removedor de gordura - embalagem 
descartável e reciclável, de fácil aplicação á jato - embalagem de 500ml.
Lustra moveis a base de silicone, repelente de umidade e poeira, que 
permita um brilho seco - embalagem de 200ml.
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1.17 unidade 124 2,70 334,80 

1.18 unidade 124 2,70 334,80 

1.19 unidade 124 4,97 616,28 

1.20 Luva de borracha , cano longo. unidade 20 6,15 123,00 

1.21 Palha de aço fina. unidade 32 0,63 20,16 

1.22 unidade 308 2,32 714,56 

1.23 rolo 1060 5,36 5.681,60 

1.24 cx. 6 unidades 48 64,87 3.113,76 

1.25 Pasta de limpeza a seco. unidade 28 6,16 172,48 

1.26 Pedra desinfetante ( desodorizador sanitário), perfumada. unidade 368 1,13 415,84 

1.27 cx. 40 unidade 368 5,82 2.141,76 

1.28 unidade 72 5,75 414,00 

1.29 unidade 56 31,56 1.767,36 

1.30 galão 5l 8 64,08 512,64 

1.31 galão 5l 4 73,52 294,08 

1.32 unidade 248 2,40 595,20 

1.33 galão 5l 108 54,15 5.848,20 

1.34 cx. 25 unidade 56 9,11 510,16 

1.35 48 22,94 1.101,12 

1.36 24 7,59 182,16 

1.37 20 11,73 234,60 

1.38 12 50,49 605,88 

1.39 8 74,84 598,72 

Luva de borracha grossa, látex natural, tamanho grande, multiuso.

Luva de borracha grossa, látex natural, tamanho médio, multiuso.

Luva de borracha grossa, látex natural, tamanho pequeno, multiuso.

Pano de limpeza do chão, na cor branca (alvejado) - dimensões 
aproximadas 60cm x 85cm.
Papel higiênico, folhas simples, não reciclado (100% virgem), 100% 
celulose, branco, suave, para uso em dispenser - rolo de 250 metros - 
hidrossolúvel e biodegradável.
Papel toalha em bobina, 100% celulose, folhas simples, cor branca, 
biodegradável. Dimensões 200m x 20cm.

Protetor para assento sanitário, material, fibras naturais, tipo uso 
descartável, cor branca, macio, resistente, papel impermeável / 
biodegradável. Adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela 
empresa.
Borrifador, material, plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, 
capacidade 500ml.
Refil odorizador de ambientes, apresentação aerosol, capacidade de 
spray 250ml.

Limpa carpete - produto liquido biodegradável, de pH neutro, formulado a 
partir de tensoativos de alto poder espumante e de ação nos mais 
variados tipos de sujeira.
Removedor de sujeira pesada, tipo alcalinizantes e solventes especiais, 
aspecto físico liquido, para remoção de cera acrílica e sujeiras em geral. 
Características adicionais: teor de não voláteis mínimo de 17%, teor 
acidez pH de 13 a 14%, diluição 1 litro para 6 litros de agua.
Sabão em barra para limpeza profunda - ação anti-residuo. 
Industrializado.

Sabonete liquido cremoso, com fragrância, pH neutro, biodegradável, 
acondicionado em refil hermeticamente fechado, evitando contaminação 
por bactérias, com válvulas dosadoras para uso de dispenser.
Saco descartável para absorvente, de primeira qualidade, adaptável ao 
dispenser fornecido e instalado pela empresa.

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor preta, 
capacidade para 100 litros.

pct. 100 unidade

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor preta, 
capacidade para 40 litros.

pct. 100 unidade

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor preta, 
capacidade para 60 litros.

pct. 100 unidade

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor azul, 
capacidade para 100 litros.

pct. 100 unidade

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor azul, 
capacidade para 200 litros.

pct. 100 unidade
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1.40 pct. 100 unidade 16 15,76 252,16 

1.41 pct. 100 unidade 12 32,01 384,12 

1.42 pct. 100 unidade 12 14,05 168,60 

1.43 unidade 148 3,69 546,12 

1.44 unidade 8 35,00 280,00 

1.45 Tela para suporte de pedras desodorizantes para mictórios masculinos. unidade 308 5,18 1.595,44 

VALOR TOTAL  : 43.079,20 

Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor azul, 
capacidade para 40 litros.
Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor cinza, 
capacidade para 100 litros.
Saco plástico para lixo, de primeira qualidade, não reciclado, cor cinza, 
capacidade para 40 litros.

Sapólio liquido para limpeza de louças e metais de banheiro, embalagem 
de 500ml.
Fita sinalizadora, material plástico, largura 70mm, cor preta e amarela, 
cores em diagonal zebrada 200m.
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2 Utensílios para Limpeza UND QNT V. UNIT. V. TOTAL. 

2.1 Balde em plástico resistente, com capacidade para 12 litros. und 36 2,92 105,12 

2.2 Disco branco nº 440 (uso em enceradeira industrial). und 4 15,53 62,12 

2.3 Disco bege/champanhe nº 440 (uso em enceradeira industrial). und 4 15,53 62,12 

2.4 Disco e pedras abrasivos, material pelo de porco, tamanho nº 440. und 12 42,03 504,36 

2.5 Disco preto nº 440 (uso em enceradeira industrial). und 12 15,53 186,36 

2.6 Disco verde nº 440 (uso em enceradeira industrial). und 12 15,53 186,36 

2.7 Disco vermelho nº 440 (uso em enceradeira industrial). und 12 15,53 186,36 

2.8 Escova de nylon nº 440 - para lavagem de pisos (enceradeira industrial). und 12 50,39 604,68 

2.9 Escova de nylon para uso manual. und 36 18,90 680,40 

2.10 und 3 250,00 750,00 

2.11 und 3 100,00 300,00 

2.12 Limpa vidro com imã magnético. und 4 25,00 100,00 

2.13 und 4 361,10 1.444,40 

2.14 und 4 180,55 722,20 

2.15 Pá coletora articulada, com tampa. und 4 53,26 213,04 

2.16 Pá coletora em plástico, cabo curto. und 4 6,78 27,12 

2.17 Pá coletora em plástico, cabo longo. und 4 6,78 27,12 

2.18 und 4 50,68 202,72 

2.19 Rodinho para pia em alumínio ou plástico reforçado. und 36 3,63 130,68 

2.20 Rodo de madeira 40cm de largura, duas borrachas com cabo. und 36 6,66 239,76 

2.21 Rodo de madeira 60cm de largura, duas borrachas com cabo. und 36 8,68 312,48 

2.22 Rodo de alumínio de 40cm de largura, reforçado e cabo também em alumínio. und 36 68,43 2.463,48 

2.23 Rodo de alumínio de 60cm de largura, reforçado e cabo também em alumínio. und 36 68,43 2.463,48 

2.24 Suporte com cabo, para fibra LT und 36 13,00 468,00 

2.25 Vassoura de nylon com cabo. und 36 9,81 353,16 

2.26 Vassoura de pelo 40cm de largura com cabo. und 36 12,82 461,52 

2.27 Vassoura de pelo 60cm de largura com cabo. und 36 17,60 633,60 

2.28 Vassoura de tirar teia de aranha und 36 13,35 480,60 

Extensão elétrica tipo flexível, comprimento 30m, 3 tomadas femea e plugue 
terra.

Extensão elétrica tipo flexível, comprimento 10m, 3 tomadas femea e plugue 
terra.

Mangueira com esguicho tipo pistola para regulagem do jato d'água, gatilho e 
demais acessórios, para lavagem de piso, medindo 100m.

Mangueira com esguicho tipo pistola para regulagem do jato d'água, gatilho e 
demais acessórios, para lavagem de piso, medindo 50m.

Raspador com cabo para limpeza pesada, lamina em aço inoxidável - 
removedor de sujeiras pesadas.
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2.29 Vassourinha material cerda: nylon, cabo: plástico, aplicação: limpeza sanitário. und 46 8,84 406,64 

2.30 und 4 90,00 360,00 

2.31 Rodo de alumínio de 1m de largura, reforçado e cabo também em alumínio. und 4 90,00 360,00 

2.32 Bico e mangueira, material metal, tipo pistola, bitola 1/2 pol. und 4 52,00 208,00 

2.33 Abraçadeira para fixação de mangueira, metal galvanizado. und 4 1,50 6,00 

2.34 Aspirador de pó e agua industrial, potencia mínima 1.500W . und 4 1.200,00 4.800,00 

2.35 und
4 743,27 2.973,08 

2.36 und 4 268,73 1.074,92 

2.37 und 4 625,35 2.501,40 

2.38 Diluidor de produto de limpeza. und 4

2.39 Enceradeira industrial para lavagem nº 440. und 4 2.795,52 11.182,08 

2.40 Escada com 06 degraus, em alumínio. und 4 407,07 1.628,28 

2.41 Extensão de cabo telescópica em alumínio anodizado de 6m. und 4 180,00 720,00 

2.42 Extensão de cabo telescópica em alumínio anodizado de 3m. und 4 93,50 374,00 

2.43 Extratora e lavadora de carpetes com sucção aproximada de 3000 mmca. und 4 3.262,19 13.048,76 

2.44 und 4 3.262,19 13.048,76 

2.45 Placas sinalizadoras "Banheiro Molhado". und 4 46,40 185,60 

2.46 Placas sinalizadoras "Piso Molhado". und 4 46,40 185,60 

2.47 Passaguá (pulsar) de alumínio retratil 12 mm aro 40cm und 5 32,00 160,00 

VALOR TOTAL  : 67.594,36 

BDI 14%: 9.463,21 

VALOR TOTAL C/ BDI : 77.057,57 

Mangueira com esguicho tipo pistola para regulagem do jato d'água, gatilho e 
demais acessórios, para lavagem de piso, medindo 25m.

Carro funcional plástico com tampa, bolsa em vinil e acessórios, com 
balde/espremedor plástico de 02(duas) aguas e espremedor em aço 
galvanizado.

Coletor de lixo com tampa e roda grande de borracha maciça, cor verde com 
capacidade para 200 litros.
Conjunto aplicador de produtos líquidos ou cera, compostos por balde, 
aplicador medindo 45cm, cabo de alumínio, escorredor e demais acessórios.

Lavadora de alta pressão industrial para lavagem de piso externo de no 
mínimo 1800Lb.
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ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário Preço Total Total do Item

1

1.1 Encarregado geral, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale

alimentação e EPI 1,00 7.396,56 7.396,56

COMP PMAR

1.2 Encarregado de turma, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale

alimentação e EPI 2,00 6.293,83 12.587,66

COMP PMAR

1.3 Pintor, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale alimentação e EPI 2,00 5.566,86 11.133,72

COMP PMAR

1.4 Pedreiro, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale alimentação e EPI 2,00 5.054,89 10.109,78

COMP PMAR

1.6 Carpinteiro de esquadria, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale

alimentação e EPI 1,00 6.186,82 6.186,82

COMP PMAR

1.7 Serralheiro (equiparador e soldador), inclusive encargos sociais, vale

1,00 6.186,82 6.186,82

COMP PMAR

1.8 1,00 5.730,15 5.730,15

COMP PMAR

1.9 1,00 4.542,92 4.542,92

COMP PMAR

1.10 Auxiliar de serviços gerais, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale

alimentação e EPI 33,00 4.696,11 154.971,63

COMP PMAR

1.11 Engenheiro e / ou Arquiteto, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale 

1,00 18.751,69 18.751,69 237.597,75

COMP PMAR

2 Materiais de limpeza 1,00 4.092,15 4.092,15 4.092,15

COMP PMAR

Mão-de-obra

un

un

un

un

un

transporte, vale alimentação e EPI un

Eletricista, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale alimentação e EPI un

Bombeiro, inclusive encargos sociais, vale transporte, vale alimentação e EPI un

un

alimentação e EPI un

un
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3 Utensílios para limpeza 1,00 6.421,46 6.421,46 6.421,46

COMP PMAR

4 Equipamentos

4.1

bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista 2,00 14.148,71 28.297,42

COMP PMAR

4.2 Micro-ônibus com capacidade mínima de 15 lugares, motor diesel, inclusive

motorista (CP) 1,00 15.733,68 15.733,68

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

4.3 Máquina lavadora de piso industrial com capacidade operacional de

3600 m²/H, inclusive operador 1,00 12.526,90 12.526,90

COMP PMAR

4.4

ou bicombustível, largura de trabalho de 1400mm com escova lateral e

performance teórica de trabalho de até 1400m²/H. Capacidade operacional de

1400m²/H com reservatório de 300L de capacidade que pode ser basculado a

uma altura máxima de 1,60m. Inclusive operador 1,00 21.544,99 21.544,99

COMP PMAR

4.5 Bote em fibra com remo em alumínio, casco duplo, comprimento mínimo:

2,5m – capacidade mínima: 2 pessoas 3,00 269,21 807,63 78.910,62

COMP PMAR

SUBTOTAL……………………………………………………………………. …………… ………… ……………… 327.021,98

………… 327.021,98

………… 3.924.263,76

un

Camionete  tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor

un x mês

un x mês

                                                  Aprov. SDUS:

un x mês

Máquina varredeira/aspiradeira de grande porte, com motorização à gasolina

un x mês

un x mês

……….

OBS: BDI de 15%  (mão-de-obra) e 14,02%  (equipamento e materiais)

PREÇO MENSAL (ABRIL/2019) ……………............……………. …….. …………….. …………..

PREÇO ANUAL (ABRIL/2019) ………………..........…………….. …….. …………….. …………..
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Cronograma Físico-Financeiro
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ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G
TAXA DE RISCO R 1,14%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF
TAXA DE LUCRO L

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 5,00%
CPRB (INSS)

BDI RESULTANTE 14,00%

B D I   -   Benefício e Despesas Indiretas

B.D.I.   -- > 14,00%

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B . D . I . SEGUNDO TCU 
COM DESONERAÇÃO 

< -- Fórmula do BDI

AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
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ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G
TAXA DE RISCO R
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF
TAXA DE LUCRO L 3,53%

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 5,00%
CPRB – RECEITA BRUTA

BDI RESULTANTE 15,00%

B D I   -   Benefício e Despesas Indiretas

B.D.I.   -- > 15,00%

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B . D . I . 
SEGUNDO TCU COM DESONERAÇÃO 

< -- Fórmula do BDI

AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS,ISS e RECEITA BRUTA)
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ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G
TAXA DE RISCO R 1,16%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF
TAXA DE LUCRO L

TAXA DE TRIBUTOS

PIS (geralmente 0,65%)

I

0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 5,00%
CPRB (INSS)

BDI RESULTANTE 14,02%

B D I   -   Benefício e Despesas Indiretas

B.D.I.   -- > 14,02%

DEMONSTRATIVO   DA   COMPOSIÇÃO   DO   B . D . I . SEGUNDO TCU 
COM DESONERAÇÃO 

< -- Fórmula do BDI

AC = Taxa de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S = Taxa de SEGURO
R = Taxa de RISCOS
G = Taxa de GARANTIA
DF = Taxa de DESPESAS FINANCEIRAS
L = Taxa de LUCRO/REMUNERAÇÃO
I = Taxa de incidência de IMPOSTOS (PIS, CONFINS E ISS)
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ENCARREGADO GERAL Valor R$
Salário Normativo da PMAR (STICPAR) 2.686,15
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normat ivo)

Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 2.686,15

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 537,23
A2 - FGTS 8,00% 214,89
A3 - Salário Educação 2,50% 67,15
A4 - SESI 1,50% 40,29
A5 - SENAI 1,00% 26,86
A6 - SEBRAE 0,60% 16,12
A7 - INCRA 0,20% 5,37
A8 - Seguro contra acidentes de t rabalho (INSS) 3,00% 80,58
A9 - Seconci 1,00% 26,86
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 1.015,36
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 483,78
B2 – Feriados 4,88% 131,08
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 24,44
B4 - 13º Salário 10,90% 292,79
B5 – Licença Paternidade 0,08% 2,15
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 19,61
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 34,38
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 3,22
B9 – Férias Gozadas 8,91% 239,34
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,81
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 1.231,60
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 151,23
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 8,60
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 135,92
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 134,58
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 12,62
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 442,95
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 465,54

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -
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0,57% 15,35

D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 480,89
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 3.170,80

5.856,95

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x  0,06)] 28,03
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 134,31
Valor Tot al de Insumos 574,84

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 964,77

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 7.396,56

Observações
C= Custo médio do vale-t ransporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normativo da categoria.
Utilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio t rabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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ENCARREGADO TURMA Valor R$
Salário Normat ivo da PMAR (STICPAR) 2.244,35
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normat ivo)

Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 2.244,35

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 448,87
A2 - FGTS 8,00% 179,55
A3 - Salário Educação 2,50% 56,11
A4 - SESI 1,50% 33,67
A5 - SENAI 1,00% 22,44
A6 - SEBRAE 0,60% 13,47
A7 - INCRA 0,20% 4,49
A8 - Seguro contra acidentes de t rabalho (INSS) 3,00% 67,33
A9 - Seconci 1,00% 22,44
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 848,36
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 404,21
B2 – Feriados 4,88% 109,52
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 20,42
B4 - 13º Salário 10,90% 244,63
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,80
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 16,38
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 28,73
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,69
B9 – Férias Gozadas 8,91% 199,97
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,67
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 1.029,03
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 126,36
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 7,18
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 113,56
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 112,44
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 10,55
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 370,09
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 388,98

0,57% 12,82

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 401,80
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.649,29

4.893,64

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x  0,06)] 54,54
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 112,22
Valor Tot al de Insumos 579,26

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 820,93

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 6.293,83

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Ut ilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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PINTOR Valor R$
Salário Normativo da PMAR (STICPAR) 1.542,86
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normativo)
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011 399,20
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 1.942,06

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 388,41
A2 - FGTS 8,00% 155,36
A3 - Salário Educação 2,50% 48,55
A4 - SESI 1,50% 29,13
A5 - SENAI 1,00% 19,42
A6 - SEBRAE 0,60% 11,65
A7 - INCRA 0,20% 3,88
A8 - Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 58,26
A9 - Seconci 1,00% 19,42
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 734,10
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 349,77
B2 – Feriados 4,88% 94,77
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 17,67
B4 - 13º Salário 10,90% 211,68
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,55
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 14,18
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 24,86
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,33
B9 – Férias Gozadas 8,91% 173,04
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,58
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 890,43
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 109,34
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 6,21
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 98,27
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 97,30
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 9,13
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 320,25

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -
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GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 336,58

0,57% 11,10

D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 347,68
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.292,46

4.234,52

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x  0,06)] 96,63
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 97,10
Valor Tot al de Insumos 606,23

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Beneficios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 726,11

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 5.566,86

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Ut ilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio t rabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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PEDREIRO Valor R$
Salário Normat ivo da PMAR (STICPAR) 1.542,86
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011 199,60
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normativo)
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 1.742,46

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 348,49
A2 - FGTS 8,00% 139,40
A3 - Salário Educação 2,50% 43,56
A4 - SESI 1,50% 26,14
A5 - SENAI 1,00% 17,42
A6 - SEBRAE 0,60% 10,45
A7 - INCRA 0,20% 3,48
A8 - Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 52,27
A9 - Seconci 1,00% 17,42
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 658,65
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 313,82
B2 – Feriados 4,88% 85,03
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 15,86
B4 - 13º Salário 10,90% 189,93
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,39
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 12,72
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 22,30
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,09
B9 – Férias Gozadas 8,91% 155,25
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,52
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 798,92
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 98,10
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 5,58
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 88,17
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 87,30
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 8,19
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 287,33
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 301,99

0,57% 9,96

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio t rabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 311,95
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.056,85

3.799,31

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x  0,06)] 96,63
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 87,12
Valor Tot al de Insumos 596,25

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 659,33

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 5.054,89

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Ut ilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Valor R$
Salário Normativo da PMAR (STICPAR) 1.682,71
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normativo) 504,81
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 2.187,52

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 437,50
A2 - FGTS 8,00% 175,00
A3 - Salário Educação 2,50% 54,69
A4 - SESI 1,50% 32,81
A5 - SENAI 1,00% 21,88
A6 - SEBRAE 0,60% 13,13
A7 - INCRA 0,20% 4,38
A8 - Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 65,63
A9 - Seconci 1,00% 21,88
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 826,88
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 393,97
B2 – Feriados 4,88% 106,75
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 19,91
B4 - 13º Salário 10,90% 238,44
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,75
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 15,97
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 28,00
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,63
B9 – Férias Gozadas 8,91% 194,91
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,66
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 1.002,98
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 123,16
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 7,00
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 110,69
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 109,59
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 10,28
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 360,72
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 379,13

0,57% 12,50

I - MÃO-DE-OBRA   

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 391,62
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.582,21

4.769,73

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x 0,06)] 88,24
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 109,38
Valor Tot al de Insumos 610,11

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Beneficios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 806,98

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 6.186,82

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normativo da categoria.
Utilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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SERRALHEIRO Valor R$
Salário Normativo da PMAR (STICPAR) 1.682,71
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normativo) 504,81
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 2.187,52

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 437,50
A2 - FGTS 8,00% 175,00
A3 - Salário Educação 2,50% 54,69
A4 - SESI 1,50% 32,81
A5 - SENAI 1,00% 21,88
A6 - SEBRAE 0,60% 13,13
A7 - INCRA 0,20% 4,38
A8 - Seguro contra acidentes de t rabalho (INSS) 3,00% 65,63
A9 - Seconci 1,00% 21,88
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 826,88
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 393,97
B2 – Feriados 4,88% 106,75
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 19,91
B4 - 13º Salário 10,90% 238,44
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,75
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 15,97
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 28,00
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,63
B9 – Férias Gozadas 8,91% 194,91
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,66
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 1.002,98
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 123,16
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 7,00
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 110,69
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 109,59
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 10,28
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 360,72
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 379,13

0,57% 12,50

I - MÃO-DE-OBRA 

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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D - Total Reincidências de um grupo sobre o out ro 17,90% 391,62
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.582,21

4.769,73

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x 0,06)] 88,24
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 109,38
Valor Tot al de Insumos 610,11

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Beneficios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 806,98

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 6.186,82

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Ut ilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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ELETRICISTA Valor R$
Salário Normat ivo da PMAR (STICPAR) 1.542,86
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normat ivo) 462,86
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 2.005,72

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 401,14
A2 - FGTS 8,00% 160,46
A3 - Salário Educação 2,50% 50,14
A4 - SESI 1,50% 30,09
A5 - SENAI 1,00% 20,06
A6 - SEBRAE 0,60% 12,03
A7 - INCRA 0,20% 4,01
A8 - Seguro contra acidentes de t rabalho (INSS) 3,00% 60,17
A9 - Seconci 1,00% 20,06
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 758,16
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 361,23
B2 – Feriados 4,88% 97,88
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 18,25
B4 - 13º Salário 10,90% 218,62
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,60
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 14,64
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 25,67
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 2,41
B9 – Férias Gozadas 8,91% 178,71
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,60
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 919,62
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 112,92
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 6,42
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 101,49
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 100,49
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 9,43
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 330,74
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 347,62

0,57% 11,46

D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 359,08

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 2.367,60

4.373,32

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x 0,06)] 96,63
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 100,29
Valor Tot al de Insumos 609,41

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 747,41

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 5.730,15

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Ut ilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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BOMBEIRO Valor R$
Salário Normativo da PMAR (STICPAR) 1.542,86
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normat ivo)
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 1.542,86

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 308,57
A2 - FGTS 8,00% 123,43
A3 - Salário Educação 2,50% 38,57
A4 - SESI 1,50% 23,14
A5 - SENAI 1,00% 15,43
A6 - SEBRAE 0,60% 9,26
A7 - INCRA 0,20% 3,09
A8 - Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 46,29
A9 - Seconci 1,00% 15,43
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 583,20
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 277,87
B2 – Feriados 4,88% 75,29
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 14,04
B4 - 13º Salário 10,90% 168,17
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,23
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 11,26
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 19,75
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 1,85
B9 – Férias Gozadas 8,91% 137,47
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,46
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 707,40
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 86,86
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 4,94
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 78,07
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 77,30
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 7,25
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 254,42
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 267,40

0,57% 8,82

D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 276,21

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 1.821,23

3.364,09

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x 0,06)] 96,63
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 77,14
Valor Tot al de Insumos 586,27

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 592,55

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 4.542,92

Observações
C= Custo médio do vale-transporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Utilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Valor R$
Salário Normativo da PMAR (SIEEACON) 1.194,00
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normat ivo)
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/ 2011 399,20
Valor t ot al da Remuneração com Reserva Técnica 1.593,20

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 318,64
A2 - FGTS 8,00% 127,46
A3 - Salário Educação 2,50% 39,83
A4 - SESI 1,50% 23,90
A5 - SENAI 1,00% 15,93
A6 - SEBRAE 0,60% 9,56
A7 - INCRA 0,20% 3,19
A8 - Seguro contra acidentes de t rabalho (INSS) 3,00% 47,80
A9 - Seconci 1,00% 15,93
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 602,23
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 286,94
B2 – Feriados 4,88% 77,75
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 14,50
B4 - 13º Salário 10,90% 173,66
B5 – Licença Paternidade 0,08% 1,27
B6- Faltas Just if icadas 0,73% 11,63
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 20,39
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 1,91
B9 – Férias Gozadas 8,91% 141,95
B10 – Salário Maternidade 0,03% 0,48
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 730,48
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 89,70
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 5,10
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 80,62
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 79,82
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 7,49
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 262,72
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 276,12

0,57% 9,10

D - Total Reincidências de um grupo sobre o out ro 17,90% 285,23

I - MÃO-DE-OBRA     (Horist a) -

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio t rabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 1.880,66

3.473,86

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x 0,06)] 117,56
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 79,66
Valor Tot al de Insumos 609,72

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Benef icios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 612,54

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 4.696,11

Observações
C= Custo médio do vale-t ransporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Utilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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ENGENHEIRO Valor R$
Salário Normativo da PMAR (CREA-RJ) 7.235,50
Adicional de Insalubridade (20% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/2011
Adicional de Periculosidade (30% do Salario Normativo)
Adicional de Insalubridade (40% do Salário Mínimo)- Decreto 7.655/2011
Valor total da Remuneração com Reserva Técnica 7.235,50

II - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO (%)
GRUPO "A"
A1 - Previdência Social 20,00% 1.447,10
A2 - FGTS 8,00% 578,84
A3 - Salário Educação 2,50% 180,89
A4 - SESI 1,50% 108,53
A5 - SENAI 1,00% 72,36
A6 - SEBRAE 0,60% 43,41
A7 - INCRA 0,20% 14,47
A8 - Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) 3,00% 217,07
A9 - Seconci 1,00% 72,36
A - Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80% 2.735,02
GRUPO "B"

B1 - Repouso semanal remunerado 18,01% 1.303,11
B2 – Feriados 4,88% 353,09
B3 -  Auxílio Enfermidades 0,91% 65,84
B4 - 13º Salário 10,90% 788,67
B5 – Licença Paternidade 0,08% 5,79
B6- Faltas Justificadas 0,73% 52,82
B7 – Dias de Chuvas 1,28% 92,61
B8 – Auxílio acidente de Trabalho 0,12% 8,68
B9 – Férias Gozadas 8,91% 644,68
B10 – Salário Maternidade 0,03% 2,17
B - Total dos Encargos que recebem as incidências de A 45,85% 3.317,48
GRUPO "C"

C1 – Aviso prévio Indenizado 5,63% 407,36
C2 -Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 23,15
C3 – Férias Indenizadas 5,06% 366,12
C4 – Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01% 362,50
C3 – Indenizada Adicional 0,47% 34,01
C - Total dos Encargos que não recebem as incidências de A 16,49% 1.193,13
GRUPO "D"

D1- Reincidência de A sobre B 17,33% 1.254,01

0,57% 41,34

I - MÃO-DE-OBRA 

D2 - Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre 
aviso prévio Indenizado
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D - Total Reincidências de um grupo sobre o outro 17,90% 1.295,35
Percent agem Tot al 118,04%

Valor dos Encargos Sociais 8.540,98

15.776,48

IV - INSUMOS
Vale Transporte [C x N - (S x  0,06)] -244,93
Alimentação [C x N x 0,95) 412,50
EPI  (5% sobre o valor total da Remuneração) 361,78
Valor Tot al de Insumos 529,35

V - DEMAIS COMPONENTES
Taxa de BDI -Beneficios e Despesas Indiretas (aplicada sobre III + IV) 15,00% 2.445,87

VI - PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO HOMEM/ HORA [(III+IV+V) ] 18.751,69

Observações
C= Custo médio do vale-t ransporte ou de alimentação.
N= Número de vezes incidentes do insumo.
S= Salário normat ivo da categoria.
Utilização de 22 (vinte e dois) dias úteis ao mês.

III - VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA   (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais)
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Composição de Preço Unitário

Obra

Local TODO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Item da Planilha Unidade UN X MÊS Base de Preços 04/2019

CUSTO PRODUTIVO –154 HORAS
Item Insumo Un Coef. R$ Un. R$ Total Fonte de Referência

1
UN 0,00014 51.648,92 7,23

INSUMO EMOP 03523

2 Gasolina comum na bomba L 7,00 5,259 36,81 cotação ANP

3
L 0,19 8,50 1,62

INSUMO EMOP 00220

4 Graxa comum (tambor de 170kg) KG 0,1000 5,60 0,56 INSUMO EMOP 00222

5 Conjunto de 04 pneus diagonais, 7.00-16,10 lonas UN 0,0025 3.149,52 7,87 INSUMO EMOP 02946

6 Motorista H 1,0000 17,30 17,30 INSUMO EMOP 20105

VALOR TOTAL 71,39
VALOR (CP) 10.994,47

CUSTO IMPRODUTIVO (CI) – 66 HORAS
Item Insumo Un Coef. R$ Un. R$ Total Fonte de Referência

1
UN 0,00008 51.648,92 4,13

INSUMO EMOP 03523

2 Motorista H 1,0000 17,30 17,30 INSUMO EMOP 20105

VALOR TOTAL 21,43
VALOR (CI) 1.414,51

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) 12.408,97
VALOR DO BDI  14,02% 1.739,74

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) + BDI 14.148,71

Camionete tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, 
inclusive motorista.

Pick-up cabine simples, tipo leve, com motor 1.6 litros 
bicombustível (gasolina e álcool)

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, classificação api cg-
4, grau sae 20w-40

Pick-up cabine simples, tipo leve, com motor 1.6 litros 
bicombustível (gasolina e álcool)
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Composição de Preço Unitário

Obra

Local TODO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Item da Planilha Unidade UN X MÊS Base de Preços 04/2019

CUSTO PRODUTIVO –154 HORAS
Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1
L 6,5 3,94 25,62

INSUMO EMOP 218

2
L 0,2025 8,50 1,72

INSUMO EMOP 220

3

KG 0,053 5,60 0,30
INSUMO EMOP 222

4
UN 0,00014 156.850,00 21,96

INSUMO EMOP14485

5 Conjunto de 04 pneus radiais, 205/70r15 UN 0,0025 1.996,00 4,99
INSUMO EMOP14486

6
H 1 17,30 17,30

INSUMO EMOP20105

7 Salario minimo mensal MES 0,002684 1.283,73 3,45 INSUMO EMOP 01940
VALOR TOTAL 75,34

VALOR (CP) 11.601,68

CUSTO IMPRODUTIVO (CI) – 66 HORAS

Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1
UN 0,00008 156.850,00 12,55

INSUMO EMOP14485

2 Motorista H 1,0000 17,30 17,30 INSUMO EMOP 20105

3 Salario minimo mensal MES 0,002684 1.283,73 3,45 INSUMO EMOP 01940
VALOR TOTAL 33,29

VALOR (CI) 2.197,37

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) 13.799,05
VALOR DO BDI  14,02% 1.934,63

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) + BDI 15.733,68

Micro-onibus com capacidade minima de 15 lugares,motor diese l,inclusive motorista

Un Coef. R$ Un.

Oleo diesel combustivel comum, na bomba

Oleo lubrificante mineral 
multiviscoso,classificacao api cg-4, grau sae 20w-

40

Graxa comum p/lubrificacao de chassis, em 
tambores de 170kg

Microonibus com capacidade minima de 
15lugares, motor diesel, preco sem pneus

Mao-de-obra de motorista de caminhao e carreta, 
inclusive encargos sociais desonerados

Un Coef. R$ Un.

Microonibus com capacidade minima de 
15lugares, motor diesel, preco sem pneus
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ANEXO XII 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - EQUIPAMENTOS
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Composição de Preço Unitário

Obra

Local TODO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Item da Planilha Unidade UN X MÊS Base de Preços 04/2019

Máquina lavadora de piso industrial com capacidade com capacidade operacional de 3600 m²/H, inclusive operador

CUSTO PRODUTIVO – 154 HORAS

Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1

UN 0,00014 94.524,40 13,23

Tabela FIPE

2 Diesel L 5,00 3,942 19,71 Cotação ANP

3
L 0,19 8,60 1,63

INSUMO EMOP 00220

4 Graxa comum (tambor de 170kg) KG 0,1000 5,60 0,56 INSUMO EMOP 00222

5 Conjunto de 04 pneus diagonais, 7.00-16,10 lonas UN 0,0025 2.600,00 6,50 INSUMO EMOP 02946

6 Op. De Máquinas H 1,0000 18,53 18,53

VALOR TOTAL 60,16

VALOR (CP) 9.264,64

CUSTO IMPRODUTIVO (CI) – 66 HORAS

Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1
UN 0,00008 94.524,40 7,56

Tabela FIPE

2 Op. De Máquinas H 1,0000 18,53 18,53

VALOR TOTAL 26,09

VALOR (CI) 1721,94

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) 10.986,58

VALOR DO BDI  14,02% 1.540,32

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) + BDI 12.526,90

Un Coef. R$ Un.

Máquina lavadora de piso industrial com capacidade com 
capacidade operacional de 3600 m²/H, inclusive operador

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, classificação api cg-
4, grau sae 20w-40

Un Coef. R$ Un.

Máquina lavadora de piso industrial com capacidade com 
capacidade operacional de 3600 m²/H, inclusive operador
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Composição de Preço Unitário

Obra

Local TODO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Item da Planilha Unidade UN X MÊS Base de Preços 04/2019

CUSTO PRODUTIVO – 154 HORAS

Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1

UN 0,00014 347.638,04 48,67

Tabela FIPE

2 Gasolina comum na bomba L 5,00 5,290 26,45 Cotação ANP

3
L 0,19 8,60 1,63

INSUMO EMOP 00220

4 Graxa comum (tambor de 170kg) KG 0,1000 10,58 1,06 INSUMO EMOP 00222

5 Conjunto de 04 pneus diagonais, 7.00-16,10 lonas UN 0,0025 2.600,00 6,50 INSUMO EMOP 02946

6 Op. De Máquinas H 1,0000 18,53 18,53

VALOR TOTAL 102,84

VALOR (CP) 15.837,36

CUSTO IMPRODUTIVO (CI) – 66 HORAS

Item Insumo R$ Total Fonte de Referência

1
UN 0,00008 347.638,04 27,81

Tabela FIPE

2 Op. De Máquinas H 1,0000 18,53 18,53

VALOR TOTAL 46,34

= 3.058,44

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) 18.895,80

VALOR DO BDI  14,02% 2.649,19

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) + BDI 21.544,99

Máquina varredeira/aspiradeira de grande porte, com motorização á gasolina ou bi-combustivel, largura de trabalho de 
1400mm com escova lateral e performace teórica de trabalho de ate 1400m²/H. Capacidade operacional de 1400m²/H com 
reservatório de 300L de capacidade que pode ser basculado a uma altura máxima de 1,60m. Inclusive operador.

Un Coef. R$ Un.

Máquina varredeira/aspiradeira de grande porte,

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, classificação api cg-
4, grau sae 20w-40

Un Coef. R$ Un.

Máquina varredeira/aspiradeira de grande porte,
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Composição de Preço Unitário

Obra

Local TODO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Item da Planilha Unidade UN X MÊS Base de Preços 04/2019

CUSTO PRODUTIVO –154 HORAS
Item Insumo Un Coef. R$ Un. R$ Total Fonte de Referência

1 BOTE DE FIBRA COM REMO
UN 0,0006 2.064,78 1,24

INSUMO EMOP 04651

VALOR TOTAL 1,24
VALOR (CP) 190,79

CUSTO IMPRODUTIVO (CI) – 66 HORAS
Item Insumo Un Coef. R$ Un. R$ Total Fonte de Referência

1 BOTE DE FIBRA COM REMO
UN 0,0003 2.289,00 0,69

INSUMO EMOP 04651

VALOR TOTAL 0,69
VALOR (CI) 45,32

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) 236,11
VALOR DO BDI  14,02% 33,10

VALOR TOTAL MENSAL - (CP) + (CI) + BDI 269,21

BOTE EM FIBRA COM REMO EM ALUMÍNIO. CASCO DUPLO, COMPRIMENTO MINIMO 2,50M – CAPACIDADE MINIMO 2 
PESSOAS
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ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _______________________, vem por intermédio de seu
sócio  ou  representante  legal,  Sr.  ________________,portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  RG
______________ e do CPF nº ________________________,  DECLARA, para fins do disposto no
Inc. V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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,  salvo  na  condição  de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local, em _____ de ______________ de 2019.

_______________________________
Assinatura

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra
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ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ. sob o nº_____________________,  DECLARA  que, não
existem fatos  que  a  impeçam de  participar  do  Pregão  Presencial  nº  007/2019/FTAR,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, em _____ de ______________ de 2019.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.
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MODELO XV 

MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao Sr.

Sr. Pregoeiro 

Ref. Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)      ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob
o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, sob as penas da lei, que
não  foram  aplicadas  penalidades  de  suspensão  temporária  da  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal direta ou indireta e de inidoneidade
para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e
Municipal cujos efeitos ainda vigorem. 

Local, em _____ de ______________ de 2019.

______________________________
Assinatura do Representante Legal

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
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MODELO XVI

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao Sr.

Sr. Pregoeiro 

Ref. Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)      ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob
o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que até a presente data
inexistem  fatos  supervenientes  à  emissão  das  certidões  apresentadas,  impeditivos  para  sua
habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores impeditivas de tal habilitação.  

Local, em _____ de ______________ de 2019.

________________________________
Assinatura do Representante Legal

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
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ANEXO XVII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
PESSOAL.

Local e data

Ao

Pregoeiro

a/c Sr.               

Ref. Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF
sob o nº _______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei ,
para fins do pregão referenciado, que a empresa tem em disponibilidade os equipamentos, materiais,
bem como a mão de obra, a fim de possibilitar a execução dos serviços no prazo estabelecido neste
pregão.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2019.

______________________________

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 101 de 113



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

Processo nº 2019012366

Folha _____________

Rubrica ______________

Anexo XVIII - (Minuta de Contrato)

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
Nºxxx/2019/FTAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A
FUNDAÇÃO  DE  TURISMO  DE  ANGRA  DOS
REIS  –  TURISANGRA E  A  EMPRESA
XXXXXXXXX,  CONFORME  SOLICITADO  ATRAVÉS
DO  MEMORANDO  Nº  023/2019/FTAR  DE
18/06/2019,  CONSTANTE  DOS  AUTOS  DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019012366,  NA
FORMA ABAIXO: 

A  FUNDAÇÃO  DE  TURISMO  DE  ANGRA DOS  REIS  –  TURISANGRA, inscrita  no  CNPJ  nº
07.200.263/0001-93, com sede na Av. Júlio Maria, nº 10 (sobrado), Centro – Angra dos Reis/RJ, CEP:
23.900-502, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Presidente, Sr.
João Willy Seixas Peixoto, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade nº 08.816.876-
0,  expedida  pelo  IFP/RJ  e  inscrito  no  CPF  sob  nº  004.614.247-97,  no  pleno  exercício  de  suas
atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 663/2018 de 08/10/2018; e a sociedade empresária
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  situada XXXXXXXXXXXXXXXXX ,  daqui  por  diante
denominada  CONTRATADA,  representada  neste  ato por  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  brasileiro,  XXX,
XXXXXX,  portador  da  cédula  de identidade nº  XXXXXXX,  expedida  pelo  XXXX  e  pelo  CPF  nº
XXXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXXXXXXX, XXXX ajustam entre si o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº xxx/2019/FTAR, que se regerá pelas normas da Lei Federal n.º
8.666  de  1993,  e  alterações,  e  do  instrumento  convocatório,  aplicando-se  a  este  contrato  suas
disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,  asseio e  conservação,  em
áreas  de apoio  ao turismo  e monumentos do patrimônio histórico,  com fornecimento de
materiais  de  limpeza,  ferramentas  e  equipamentos na  forma  do  Termo  de  Referência  e  do
instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço,
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitada a
sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  O  prazo  contratual  poderá  ser  prorrogado,  observando-se  o  limite
previsto no   art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA
seja mais vantajosa para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de for-
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ma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

II) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Contrato.

III) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabeleci-
dos neste Contrato.

IV) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

V) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento
das obrigações.

VI) Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exi -
gências do presente Contrato, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabí-
veis.

VII) Proceder à retirada do material dos armários, antes da limpeza, assim como a sua reposição
após o procedimento;

VIII) Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação desti -
nados para esse fim;

IX) Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando-lhe acesso às suas
instalações;

X) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela Contrata-
da e que digam respeito à natureza dos serviços a executar;

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) A CONTRATADA deverá se estabelecer no Município de Angra dos Reis, mantendo um escritório
com almoxarifado e 1 (um) preposto, objetivando o fiel cumprimento do objeto contratado, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis.

II) Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) ho-
ras úteis, contados da celebração do contrato, os profissionais necessários à realização dos serviços,
de acordo com o quantitativo estimado neste termo de referência, possuindo adequada capacidade
técnica, intelectual e/ou física para a realização das atividades definidas;

III) Apresentar ao Fiscal/Gestor do Contrato, sempre que solicitado, atestados (inclusive de antece-
dentes criminais), 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;

IV) Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

V) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas
com impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do
pessoal utilizado na prestação do serviço.

VI) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução
do serviço.

VII) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRA-
TANTE.

VIII) Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências im-
postas neste Termo.

IX) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

X) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigên-
cias ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

XI) Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

XII) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em
parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

XIII) Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização dos
serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e a racionalização no uso de água e de
energia elétrica no uso dos equipamentos;

XIV) Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal/Gestor
do Contrato 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 telefone residenciais,
número de celular;

XV) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

XVI) Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através dos crachás, com fotografia re-
cente. Deverão, ainda, se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e cal-
çado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de
acordo com esta exigência, mediante comunicação do órgão gestor;

XVII) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente cau-
sem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, de-
correntes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indeni-
zações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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XVIII) Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização
trabalhista, vale-transporte, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorren-
tes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a
CONTRATANTE;

XIX) 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 sema-
nal, licença, demissão e outros da espécie, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigen -
te;

XX) 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;

XXI) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamen-
tos das faturas pela CONTRATANTE;

XXII) O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias di-
versas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamen-
tares;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os
ônus,  encargos  e  obrigações  comerciais,  frete,  fiscais,  sociais,  tributárias,  trabalhistas  e
previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos
e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu
término.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas
gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente
contrato.

PARÁGRAFO  TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Angra dos Reis no polo passivo
como  responsável  subsidiário,  a  CONTRATANTE  poderá  reter,  das  parcelas  vincendas,  o
correspondente a 03 (três) vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a
qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO –  A  retenção  prevista  no  parágrafo  anterior  será  realizada  na  data  do
conhecimento pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou da verificação da
existência de débitos previdenciários.

PARÁGRAFO  QUINTO –  Somente  será  liberada  com  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  de
improcedência  dos  pedidos  ou  do  efetivo  pagamento  do  título  executivo  judicial  ou  do  débito
previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO  SEXTO – Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo anterior, a
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários,
com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.
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PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da
ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado
em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  com  a  execução  do  presente  contrato  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária, para o corrente exercício de 2019, assim classificados:

Ficha: 20191984 Dotação: 22.2201.15.452.0208.2343.339039.0600 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$ xxxxxx (por extenso).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, des-
de que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será
contado a partir da data base 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

PARÁGRAFO QUARTO -  Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dis-
sídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

PARÁGRAFO QUINTO -  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 re-
pactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar.  (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário
e IN nº 5, de 26 de maio de 2017).

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acom-
panhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 106 de 113



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

Processo nº 2019012366

Folha _____________

Rubrica ______________

custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a re-
pactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

PARÁGRAFO OITAVO -  É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previs-
tos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sen-
tença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia
do documento legal que lhe deu ensejo.

PARÁGRAFO NONO -  Com relação ao item “Materiais de Consumo”, constantes no anexo IA,  os
preços unitários de cada material serão discriminados na proposta da licitante vencedora e permane-
cerão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, quando então poderá ser promovida,
a partir da solicitação da CONTRATADA, a sua correção de acordo com a variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o
índice vigente no mês de apresentação da proposta a que essa se referir.

PARÁGRAFO DÉCIMO -   A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO -  O valor ajustado também poderá sofrer correção desde que
reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do
art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não se aplicará ao contrato critérios de reajuste automático de
preço ou de atualização monetária.

CLÁUSULA  OITAVA:  DA  EXECUÇÃO,  DO  RECEBIMENTO  E  DA  FISCALIZAÇÃO  DO
CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento  convocatório,  do  Termo de  Referência,  do  cronograma de  execução  e  da  legislação
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  A  execução  do  contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  pelo(a)
servidor(a)  nomeado  pelo  ordenador  de  despesas,  conforme  Art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle
e fiscalização do serviço contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem
ao do pagamento, na seguinte forma:

a) Provisoriamente: após parecer circunstanciado do fiscal a que se refere o inciso I, “a” do art. 73
da Lei nº 8.666/93, que deverá ser elaborado no prazo de  15 (quinze) dias, após a entrega do
serviço; 

b) Definitivamente:  mediante parecer circunstanciado do fiscal a que se refere o inciso I, “a” do
art. 73 da Lei nº 8.666/93, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria,
que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais. 
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PARÁGRAFO  TERCEIRO –  O  servidor  a  que  se  refere  o  parágrafo  primeiro,  sob  pena  de
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No
que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para
ratificação.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a
lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este
necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença
de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  A  CONTRATADA é  responsável  por  encargos  trabalhistas,  inclusive
decorrentes  de  acordos,  dissídios  e  convenções  coletivas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
oriundos  da  execução  do  contrato,  podendo  o  CONTRATANTE,  a  qualquer  tempo,  exigir  a
comprovação  do  cumprimento  de  tais  encargos,  como  condição  do  pagamento  dos  créditos  da
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada apresentar a Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com
efeito  negativo,  expedida  pela  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional (PGFN) da sede da licitante,  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO  TERCEIRO –  A  ausência  da  apresentação  dos  documentos  mencionados  no
PARÁGRAFO SEGUNDO ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só
poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

PARÁGRAFO  QUARTA –  A  fiscalização  do  contrato  poderá  a  qualquer  tempo,  caso  tome
conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a
retenção do pagamento à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto da cláusula nona.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento  será  realizado  pela  CONTRATANTE  em parcelas,  à  medida  que  os  serviços  forem
executados, mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos, a
contar da atestação da nota fiscal apresentada pela CONTRATADA, cumpridas as formalidades legais e
contratuais previstas. Os atestados das notas fiscais serão exarados pelo(s) fiscal(is) e gestor(es) do
contrato conforme Decreto Municipal nº 10.858 de 14 de março de 2018.
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PÁRAGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito
em conta corrente  do Banco Oficial  da  Fundação de Turismo de Angra dos Reis,  cujo número e
agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de a  CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não
possua  agência  da  instituição  financeira  contratada  pelo  Município  ou  caso  verificada  pela
CONTRATANTE  a impossibilidade de a  CONTRATADA,  em razão de negativa expressa da instituição
financeira  contratada pelo  Município  de Angra  dos Reis,  abrir  ou manter  conta-corrente  naquela
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra
instituição  financeira.  Nesse  caso,  eventuais  ônus  financeiros  e/ou  contratuais  adicionais  serão
suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta
de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação do pagamento.

PARÁGRAFO  QUARTO –  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto
pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO – A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação de
Turismo  de  Angra  dos  Reis  -  TurisAngra, CNPJ: 07.200.263/0001-93, Inscrição Estadual: Isento,
Endereço:  Av. Júlio Maria, nº 10, centro – Angra dos Reis – Fundação de Turismo de Angra dos
Reis/TurisAngra Telefone: (24) 3369-7711. 

PARÁGRAFO  SEXTO –  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não
decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira
pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante
desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

PARÁGRAFO SÉTIMO –  Junto  ao  documento  fiscal  de  cobrança,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

I - Cartão de ponto e relação nominal de todos os funcionários que fazem parte do quadro funcional
da empresa CONTRATADA que tenham relação direta com o contrato firmado;

II-   Comprovação de pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas relativas aos
profissionais alocados para a prestação dos serviços (Guias da Previdência Social (GPS) e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (GRF));

III -  O prazo para pagamento ficará suspenso caso a Licitante apresente o documento fiscal de co-
brança com erros ou deixe de comprovar o pagamento das obrigações previdenciárias, fiscais e traba-
lhistas contidas no parágrafo nono, prosseguindo-se a contagem somente após a regularização da
documentação;

IV - Poderão ser exigidos pelo fiscal/gestor do contrato outros documentos elencados nas legislações
pertinentes e no rol constante no Decreto Municipal nº 10.858, de 14 de março de 2018, caso julgue
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necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA CONTRATUAL

Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura
do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei
Federal n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após
sua execução satisfatória. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo
após sua liberação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nos casos em que valores  de multa  venham a ser  descontados da
garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
rescisão administrativa do contrato.

PARÁGRAFO  QUARTO  –  O  levantamento  da  garantia  contratual  por  parte  da  CONTRATADA,
respeitadas  as  disposições  legais,  dependerá  de  requerimento  da  interessada,  acompanhado  do
documento de recibo correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente  contrato  poderá  ser  alterado,  com as  devidas justificativas,  desde que  por  força  de
circunstância  superveniente,  nas  hipóteses  previstas  no  art.  65,  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93,
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela inexecução total
ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos arts.
77 e  80 da Lei  Federal  n.º  8.666/93,  sem que  caiba à CONTRATADA direito  a  indenizações de
qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Boletim Oficial do
Município.

PARÁGRAFO  TERCEIRO –  Na  hipótese  de  rescisão  administrativa,  além  das  demais  sanções
cabíveis, a CONTRATANTE poderá:

a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela
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recebidas indevidamente;

b) Cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento),  calculada sobre o saldo reajustado dos
serviços não-executados e;

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial,  execução imperfeita, mora na execução ou qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou  criminal  que  couber,  assegurado  o  contraditório  e  a  prévia  e  ampla  defesa,  as  seguintes
penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade
da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  A  imposição  das  penalidades  é  de  competência  exclusiva  do
CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  A sanção prevista na alínea “b” desta  Cláusula poderá ser  aplicada
cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO  TERCEIRO –  A  aplicação  de  sanção  não  exclui  a  possibilidade  de  rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO  QUARTO –  A  multa  administrativa  prevista  na  alínea  “b”  não  tem  caráter
compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações
cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará
a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do
Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou
da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa prevista nos itens
“a”, “b” e “c”, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias
contados da notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva do
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Presidente da TurisAngra, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez)
dias.

PARÁGRAFO  OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que
aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de
que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia
prestada  ou  aos  créditos  que  a  CONTRATADA  tenha  em  face  da  CONTRATANTE,  que  não
comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o
que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou
em parte do objeto da contratação definida neste pregão, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui  cláusula  essencial  do  presente  contrato,  de  observância  obrigatória  por  parte  da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de
inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, inciso XIV, da
Lei Federal n.º 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no
Boletim Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do
contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) - Centro
CEP: 23.900-502 - Angra dos Reis/RJ.

(24) 3369-7711 / 3367-7518 / 3367-7866
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 112 de 113



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019/FTAR

Processo nº 2019012366

Folha _____________

Rubrica ______________

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente
contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado
conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, xxxxxx de xxx de 2019.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA

(CONTRATADA)

Testemunhas:

1. Nome: ___________________________ CPF: _________________ Ass. __________________

2. Nome: ___________________________ CPF: _________________ Ass. __________________
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