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Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

Processo Licitatório n° 239/2020 - PMO 

 
OBJETO: Registro formal de preços para eventual e futura contratação de empresa terceirizada, para 

contratação de motorista, categoria “B” , “C” e “D”,  com vistas a atender às necessidades dos órgãos da 

Administração Direta, Indireta e fundos do Município de Olinda, tudo de acordo com as especificações e 

quantitativos contidos no edital e seus anexos. 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço POR LOTE 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, e suas alterações, do Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, 

do Decreto Municipal n0097, de 18 de maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  15/01/2021, às 09:00h  
 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  27/01/2021, às 11:00h 
 

 

INÍCIO DA DISPUTA:     27/01/2021, às 14:00h 
 

 
SISTEMA ELETRÔNICO: 

Banco do Brasil - Cód: 853123 

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

 

 
COORDENAÇÃO DO PROCESSO: 

Mônica Maria Batista Pereira 

Pregoeira 

 
E-mail: cpl_olinda@hotmail.com 

Fone/Fax: 3439-3165- R. 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

Endereço: Av. Santos Dumont, nº 177, Varadouro 

Olinda/PE – CEP 53.010-230 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 

SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria da Fazenda e Administração de Olinda/PE, cujo (a) secretário (a) 

é a autoridade solicitante e o ordenador de despesas, utilizando recursos orçamentários do referido 

órgão para fazer face às despesas da contratação. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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Prefeitura Municipal de Olinda 

  

Secretaria da Fazenda e Administração 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020 

Processo Licitatório n° 239/2020 - PMO 

 

O MUNICÍPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o n0 10.404.184/0001-09, por meio da Pregoeira 

Mônica Maria Batista Pereira, designada pela Portaria nº 078/2020-GS/SEFAD, de 03 de março 

de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados que, em atendimento à CI Nº 

131/2020, da Secretaria da Fazenda e Administração, realizará licitação, para registro de preços, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE, para execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 042, 07 de 

abril de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, do 

Decreto Municipal n0 177, de 29 de setembro de 2014, do Decreto Municipal n0 097, de 18 de 

maio de 2015, do Decreto n0 024/2018, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Formação de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa terceirizada, 

para contratação de motorista, categoria “B”, “C” e “D”, com vistas a atender às 

necessidades dos órgãos da Administração Direta, Indireta e fundos do Município de 

Olinda, tudo de acordo com as especificações e quantitativos contidos no edital e seus 

anexos. 

 
2. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. O valor total máximo estimado para esta contratação é de R$ 4.213.601,28 (quatro 
milhões, duzentos e treze mil, seiscentos e um reais e vinte e oito centavos). 
 

2.1.1. Lote 01: R$ 3.878.360,28 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, 

trezentos e sessenta reais e vinte oito centavos); 

 
2.1.2. Lote 02: R$ 335.241,00 (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta 

e um reais).   

 

2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão programadas em dotação orçamentária:  

 SEFAD – Secretaria da Fazenda e Administração (Órgão Gerenciador) 
Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fonte: 001. 

  

SEEJ – Secretaria de Educação, Esportes e Juventude Código Reduzido: 32381, 47208, 

46746; Unidade Orçamentária: 17071; Função: 12; Subfunção: 361; Programa: 3026; 

Projeto/Atividade: 4104; Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fontes: 111, 120, 116; 

Unidade Gestora: PMO. 

SDSCDH – Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos 
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Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fonte: FMAS. 

 

SEPACTURDE – Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico 

Programa: 7040; Ação: 8026; Elemento de despesa: 33.90.39; Subação: 765; Fonte: 01. 

3.  DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

3.1. Órgão Gerenciador 
 

3.1.1. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Secretaria da Fazenda e 
Administração. 

 
3.2. Órgãos Participantes 

 
3.2.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE; 

3.2.2. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; 

3.2.3. SECRETARIA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO.  

3.2.4. SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Compras do 

Banco do Brasil, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 

Pregão, em sua forma eletrônica. 

 
4.2. O cadastro na instituição bancária provedora do sistema (Banco do Brasil) deverá ser 

feito no sítio www.licitacoes-e.com.br, para fins de obter a senha de acesso pessoal ao 

sistema de compras eletrônicas. 

 
4.2.1. A efetivação do credenciamento do pretenso licitante junto ao provedor do 

sistema não é de responsabilidade do Município de Olinda, devendo aquele 
adotar, sob sua única e exclusiva responsabilidade, as medidas preventivas 
necessárias para garantir o cumprimento de tal condição de participação; 

 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 
4.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização da sessão de disputa de preços na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) 

Pregoeiro(a) em contrário. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

5.1. Poderão participar deste Pregão empresas cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular junto ao Sistema 

Licitações-e. 

5.1.1. Os licitantes deverão portar chave e senha de acesso para utilizar o sistema. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

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

1993; 

5.2.4. Que estejam sob decretação judicial de falência, concurso de credores, 

recuperação judicial ou em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, sejam 

servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável 

desta licitação; 

5.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio e sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que sejam sua 

forma de constituição; 

5.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário). 
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5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus artigos. 43 e 47; 

5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

5.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

5.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 

no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 
5.4. Não existindo campo próprio do sistema eletrônico para assinalação de todas as 

declarações mencionadas no item anterior, fazer constá-las na proposta comercial de 

preços, conforme modelo do ANEXO V. 

 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 
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6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

6.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário e total global; 

7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação contidas no Termo de Referência, indicando, no que for 

aplicável, o número do registro ou inscrição do bem/serviço no órgão 

competente, quando for o caso; 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência, quando participarem de licitações públicas. 

7.7. A proposta de preços será elaborada com base neste Edital e no Modelo de Proposta 
e memórias de Cálculos, Anexos V e III deste Edital. 

 
7.8. Para fins de cadastramento, a licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS 

MENSAIS DE CADA ITEM do objeto licitado, os quais serão totalizados resultando no 
preço final; 
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7.9. Quando da apresentação da proposta final, a empresa vencedora deverá 
disponibilizá-la com a indicação do preço proposto na etapa de lances, na forma da 
planilha de composição de custos disposta no ANEXO III. 

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

8.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro.  

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá respeitar o valor mínimo de redução entre os lances. 

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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8.10. . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.10.1.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
8.11.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.11.1.  Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12.  Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

8.13.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.14.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.15.  No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.16.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.17.  O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.18.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado.  
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8.19.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.19.1.  No país; 

8.19.2.  Por empresas brasileiras;  

8.19.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.19.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.20.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

8.21.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.21.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

8.22. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

estimado pela Administração, observado o disposto no art. 44, do Decreto Municipal n.º 

042/2020 c/c o §3º do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. 

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

incompatível com o estimado pela Administração, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  
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9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

9.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) 

horas, nos termos do art. 43, §2º do Decreto Municipal nº 042/2020,sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 
9.5.1. É facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela mesma, sem prejuízo do 

seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 
9.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:  a) Cadastro de Fornecedores do Município de Olinda – 

CRC; b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  c) Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);d) Lista de Inidôneos e o 

Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU. 

 
10.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar 

se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do sistema Licitações-e, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica. 

10.2.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista neste edital, mediante 

utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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cadastramento no Licitações-e até o terceiro dia útil anterior à data prevista 

para recebimento das propostas; 

10.2.2.  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

Licitações-e para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 

conforme art. 48, §2º, do Decreto Municipal 042, de 07 de abril de 2020. 

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (uma) 

hora,nos termos do art. 48, §1º, do Decreto Municipal nº 042/2020, sob pena de 

inabilitação. 

10.3.1. Os documentos complementares a serem requisitados e 

apresentados não poderão ser os já exigidos para fins de habilitação no 

instrumento convocatório. Em outras palavras, não se trata de uma segunda 

oportunidade para envio de documentos de habilitação. A diligência em 

questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para 

confirmação dos já apresentados. 

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

 

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7.  Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.8.  Habilitação jurídica:  
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10.8.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual: Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

da eleição de seus administradores; 

10.8.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.8.3.  Em se tratando de Sociedades por Ações: publicações no Diário Oficial do 

seu respectivo Estatutos Social em vigor, acompanhadas do documento 

comprobatório de eleição de seus administradores 

10.8.4.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 
10.9.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.9.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa. 

10.9.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa 

Econômica Federal; 

10.9.4.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.9.5.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

10.9.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.9.7.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
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Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

10.9.8.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através 

de Certidão de Regularidade Fiscal, emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 

10.9.9.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

10.10.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, 

ou de seu domicílio ou, no caso de empresas em recuperação judicial, que 

já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão 

emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante 

está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 

licitatório; 

 

10.10.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos 

processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da 

licitante ou de seu domicílio; 

 

10.10.2.1. As empresas sediadas em Pernambuco, além da apresentação da 

Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou 

Extrajudicial, também deverão apresentar a “CERTIDÃO DE 

LICITAÇÃO”(10 Grau de Jurisdição) emitida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Pernambuco, através do site www.tjpe.jus.br., 

conforme determina a Instrução Normativa do TJPE, n0 07 de 

20/06/2015; 

 

10.10.2.2. A certidão descrita no “subitem 10.10.2”somente é exigível quando 

a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial do Estado 

da sede da licitante ou de seu domicílio (“subitem 10.10.1”) 

contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 

judiciais eletrônicos. 
 

10.10.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei; 

 

a) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticações no 
órgão competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e 
pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e 

http://www.tjpe.jus.br/


 

 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Olinda 

  

Secretaria da Fazenda e Administração 

vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento; 
 

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, 
apresentado na forma da lei; 

 

c) Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 
(um) extraídos do Balanço Patrimonial, que poderão vir calculados pela licitante, 
mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
 
AC+ ARLP 
 
Liquidez Geral =  = ≥ ( 
maior ou igual ) 1,0 PC + PELP 

AC 
Liquidez Corrente =  ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC 
AC = Ativo Circulante; 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo. 
 
d) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 
por cento), do valor estimado para a contratação do respectivo lote/item, exigindo-
se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar 
em mais de um lote/item, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 
da apresentação da proposta, conforme estabelecido no artigo 31, § 3° da Lei nº 
8.666/93; 
 

e) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10%  (dez por cento) do valor   estimado  
para a contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 
8.666/93. 
 

f) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 

 

g) Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 
(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço 
Patrimonial poderá ser atualizado pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). 

10.11. Qualificação Técnica 

10.11.1. Comprovação de aptidão para a execução dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

10.11.2. Considera-se compatível a apresentação de atestados que estejam de 

acordo com os serviços especificados neste termo de referência e que 

representem um montante de no mínimo 30% (trinta por cento) das 

quantidades estimadas para cada lote em que concorrer; 
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10.11.3. Não será (ão) aceito (s) atestado (s) /declaração (ões) emitido (s) pelo 

LICITANTE em seu próprio nome, nem os que se refiram a períodos de 

teste, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não 

tenha se originado de contratação. 

 

10.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

10.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação; 

 

10.12.2. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, § 1º, da 

Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006. 

10.12.3.  O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa; 

 

10.12.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

10.12.2 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, a teor do 

que dispõe o art. 43, § 2º, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital. 

10.15. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, 
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dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos 

documentos. 

10.16. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou não puderem comparecer a 

licitação, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos à autoridade competente para 

que esta analise a viabilidade de conceder aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para envio de nova documentação de habilitação exigida, conforme disposto 

no art. 48, §3º da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993.  

10.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10.18. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de até duas horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e 

deverá: 

11.1.1.  Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso, nos termos do art. 5º da Lei nº 

8.666, de 21 de julho de 1993. 

11.3.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 



 

 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Olinda 

  

Secretaria da Fazenda e Administração 

11.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, se for 

o caso, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

12.2.1.  Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso 

(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação– TCU Ac. 

520/2014-Plenário, item 9.5.1.). 

12.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3.  Manifestada a intenção de recorrer, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

igual tempo, que começará a correr a partir do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, nos termos do art. 49, § 1º, do 

Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

12.3. As razões de recurso serão dirigidas à autoridade superior competente, por 

intermédio do(a) Pregoeiro(a), a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida em igual prazo, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 109, § 4o , da Lei nº 

8.666, de 21 de julho de 1993. 

12.3.1. Os recursos poderão ser encaminhados ainda por via eletrônica, no 

prazo indicado neste edital, através do seguinte endereço: 

cpl_olinda@hotmail.com. 

12.3.2. O envio de recurso por via eletrônica deverá ser feita através de 

documento digitalizado, com a devida visualização da assinatura de quem o 

subscreve. 

mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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12.3.3. No momento da interposição do recurso, o recorrente deverá fazer 

prova de que o seu subscritor possui poderes necessários de representação, 

sendo dispensada a juntada de documentos que já instruam o processo. 

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

aproveitamento.  

12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12.6. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência do 

Município de Olinda, bem como no site licitações-e.com.br. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

Licitações-e, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1.  Após a fase recursal, se houver, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital.  

 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo em igual prazo, a contar da data 

de seu recebimento. 

 

15.2.1. O prazo estabelecido no subitem 15.1 para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificável durante o 

seu transcurso, e aceito pela Administração.  

 

15.3.  O (A) gerenciador(a)da Ata convocará formalmente os fornecedores, informando dia 

e hora para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

15.4.  A Assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá na sede da Secretaria da Fazenda 

e Administração, situada na Avenida Santos Dumont, nº 177, Varadouro – Olinda/PE, 

observado o disposto no subitem 15.2 deste Edital. 

 

15.5.  Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a 

assinatura do registro de preços ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na 

proposta aceita, poderão ser convocados para assinar a Ata de Registro de Preços os 

participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, em igual prazo e nas 

mesmas condições, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 

177/2014, assegurando-se, contudo, o direito a ampla defesa e ao contraditório. 

 

15.6.  O prazo de validade da ata de registro de preços resultante deste certame será de 12 

(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, período no qual a Detentora da Ata se 

obriga a garantir o objeto e os preços registrados. 

 

15.7.  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 

prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

15.8.  Não será admitida adesão de outros órgãos da Administração Pública. 
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15.9.  A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na forma dos artigos 21 e 22 do 

Decreto Municipal nº 177/2014, e suas alterações, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa. 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO TERMO ADITIVO 

16.1. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação do órgão contratante, para assinatura do contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-

lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado em igual prazo, 

a contar da data de seu recebimento.  

 

16.1.2. O prazo previsto no item 16.1 poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

 

16.2.  A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 16.1, acarretará a 

aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 

 

16.3. A contratação será precedida da inscrição da licitante no Cadastro Municipal e da 

emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo 

de contrato. 

 

16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

16.4.1. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 

de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro 

de preços. 

 

16.5. O contrato oriundo dessa licitação terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data 

de sua assinatura, observando-se os créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por 
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interesse das partes e havendo disponibilidade orçamentária, nas hipóteses previstas no 

artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

16.6. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, consoante a Lei nº 8.666/93. 

17. DO REAJUSTAMENTO  

 

17.1.  O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para 

periodicidade contratual inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 

9.069/95, ressalvado o disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. 

 

17.2.  Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a 

partir da data da proposta e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que 

ultrapasse a periodicidade de 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde: 
 
R = Valor do Reajuste 
 
P0= Valor do preço básico a ser reajustado 
I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data do aniversário da 
proposta. 

I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data da 

Proposta. 

17.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice 

conhecido, devendo a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior. 

 

17.4.  Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa 

contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da 

prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a 

preclusão do seu direito. 

18. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, com apoio dos órgãos participantes, observado o disposto na alínea d 

do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.1.1. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro inicial na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea 

“d”, da Lei nº 8.666/1993. O montante “A” da planilha de custos será 
reajustado no mesmo período e percentual fixados nas normas 
coletivas de trabalho de cada categoria. 

18.1.2. O montante "B" da referida planilha sofrerá reajuste depois 
de decorridos 12 (doze) meses, contados a partir da data limite 
para a apresentação da proposta, obedecendo ao Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, com  
exceção de benefícios estabelecidos nas normas coletivas de 
trabalho da respectiva categoria, que serão reajustados no mesmo 
período e percentual fixados nos respectivos instrumentos. 

 

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 

18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

18.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
18.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.   

18.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

19. DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

19.1. Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 

termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; 
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19.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, 

somente será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

19.3 Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em 

favor da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

Podendo ser por: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 

sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

20.    DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
20.1. Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade dos órgãos e entidades do 

Município de Olinda, demandantes do serviço, nos locais discriminados pelos Contratantes, 

no regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no período diurno, de segunda-feira a 

sexta-feira e no regime de 12 X 36 horas, também no período diurno; 

 
20.1.1 Será concedido a todos os profissionais terceirizados, intervalo intrajornada de 1h 

(uma hora) ou 2hs (duas horas) de almoço/descanso, em consonância com o horário de 

funcionamento do órgão Contratante; 

 

JORNADA DE TRABALHO NO REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS 

 INTRAJORNADA  

08:00 AS 12:00 1 HORA 13:00 AS 17:00 

08:00 AS 12:00 2 HORAS 14:00 AS 18:00 

 
Segue a Escala para os funcionários que atendem ao regime de 12x36 horas semanais:  

ESCALA DE FOLGA 12X36 HORAS SEMANAIS 

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA 
QUARTA-

FEIRA 
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 

HORA DE 
PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H 
(1 HORA DE 

PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 

07 H AS 19 H 
(1 HORA DE 

PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE 
PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H 
(1 HORA DE 

PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 
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*Não há previsão de profissional substituto durante o intervalo intrajornada. 

 
20.1.2 A prestação dos serviços objeto deste registro de preços envolve a contratação 

de profissionais devidamente habilitados, pela Contratada, de profissionais devidamente 

habilitados, apresentando Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “B”, “C” e/ou 

“D”, nos termos da legislação específica, competindo a eles: 

a) Transportar pessoas, materiais, equipamentos, móveis, utensílios e documentos, 

conduzindo-os aos locais determinados; 

b) Zelar pela conservação de materiais, equipamentos, móveis, utensílios e 

documentos transportados; 

c) Comparecer, imediatamente, sempre que convocado, ao local designado pelo 

Contratante, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados 

à prestação dos serviços; 

d) Apresentar-se no local de partida com antecedência mínima de 15 (quinze) 

minutos em relação ao horário programado; 

e) Manter registro de todas as ocorrências, comunicando imediatamente ao 

Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para 

que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

f) Cumprir a programação, o roteiro de deslocamentos, as normas e os 

procedimentos estabelecidos pelo setor competente da Contratante, com 

atendimento sempre cortês e de forma a garantir a boa e regular prestação dos 

serviços; 

g) Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública; 

 
h) Os itinerários e os horários pré-determinados somente poderão ser alterados de 

comum acordo com o Contratante e sempre que forem necessários em 

decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido 

de tráfego; 

i) Mediante requisição prévia do Contratante, realizar serviços fora dos dias e 

horários estabelecidos, com compensação das horas trabalhadas em outro dia, por 

meio da redução do horário de trabalho, de acordo com o estabelecido na 

Convenção Coletiva da Categoria; 

j) Assumir o posto devidamente identificado, através de crachá funcional, trajado 

com o uniforme funcional e com aparência pessoal adequada; 

k) Conduzir os veículos de acordo com as normas de trânsito vigentes, observando a 

sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; 

l) Responsabilizar-se por danos ou quaisquer prejuízos causados a terceiro, sem 

prejuízo da devida indenização ao erário, em caso de acidente causado por dolo ou 

culpa do condutor. 

m) Em caso de envolvimento em acidente com ou sem vítima informar ao setor de 

Transportes ao qual está lotado e  adotar rigorosamente os procedimentos, 

conforme Código de Transito Brasileiro; 
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I – no caso de acidente sem vítima:  
a) adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal 
medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, sob pena do 
cometimento de infração de trânsito, conforme disposto no art. 178 do Código 
de Trânsito Brasileiro;  
b) providenciar o registro do acidente em boletim de ocorrência; 
c) comunicar o ocorrido ao Setor de Transportes responsável; e  
d) anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do 
condutor e arrolar testemunhas.  
 
II – no caso de acidente com vítima:  

a) Prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo; 

b) Adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o 

trânsito no local; 

c) Preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia; 

d) Adotar providências para remover o veículo do local, quando 

determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito; 

e) Identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à 

confecção do boletim de ocorrência: 

f) Anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e 

do condutor, os dados da vítima e arrolar testemunhas.  

 
Parágrafo único. Nos dois casos expostos, é vedado ao motorista fazer acordo 
extrajudicial com o condutor do outro veículo envolvido. 

 
n) Dirigir com cautela e moderação, garantindo a segurança de pedestres e 

passageiros; 

o) Zelar pela limpeza, manutenção e conservação dos veículos que conduzir; 

p) Verificar e, quando necessário, providenciar abastecimento de combustível, de 

água e de lubrificante para o veículo, após comunicação ao Contratante para 

viabilização dos serviços; 

q) Verificar o estado dos pneus e testar os sistemas de freio e elétrico do veículo para 

certificar-se das suas condições, comunicando as eventuais falhas e indicando os 

reparos necessários ao Contratante; 

r) Permanecer à disposição do Contratante, no local designado pelo setor 

competente, quando não estiverem conduzindo veículos; 

s) Promover a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, observando a data 

de vencimento; 

t) Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços, 

zelando por ela; 

u) Auxiliar pessoas com deficiência que utilizarem os serviços de condução na 

entrada e saída ao veículo; 

 
v) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 
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20.2 A escolha da categoria de habilitação do profissional ("B", "C" ou "D") se dará no 

momento da contratação, a critério do órgão Contratante; 
 

20.3 Os serviços serão prestados nos locais e nas frequências relacionadas, devendo a 

Contratada ter disponibilidade para remanejamentos, quando solicitado pelo 

Contratante; 

20.4 O condutor deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, 

segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 
 

20.5 Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 

cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à 

qualidade dos serviços e à satisfação do Contratante, praticando produtividade 

adequada aos vários tipos de trabalhos. A Contratada responsabilizar-se-á, 

integralmente, pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições 

legais que interfiram em sua execução. 
 

20.6 Por se tratar de uma Ata de Registro de Preços, o Órgão informará, no momento que 

assinar o Contrato, os horários de entrada e de saída dos profissionais terceirizados. 

21.      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. A Contratada, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita 

execução dos serviços descritos neste documento e da observância das obrigações previstas em 

lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as 
disposições legais que interfiram em sua execução; 

b) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, 
preposto(s) que tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências 
durante a sua execução; 

c) Para elaboração da sua fatura, a contratada deverá aplicar a alíquota de ISS e o 
valor do vale- transporte efetivamente praticados no município onde os serviços 
estarão sendo prestados. 

d) Comprovar habilitação dos condutores dos veículos, mediante apresentação de 
documentação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de 
trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 

e) Providenciar treinamento e reciclagem necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

f) Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando 
crachá com foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas 
carteiras de trabalho, além de sua habilitação para exercer sua atividade laboral; 

g)  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual 
ausência, sob pena de desconto do valor do dia de serviço não prestado sobre o 
valor mensal a ser pago à Contratada; 

h)  Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato toda vez que 
ocorrer afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de 
qualquer profissional na equipe que esteja prestando serviços. No caso de 
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substituição ou inclusão, a Contratada deverá proceder conforme os itens “f” e “g” 
anteriores; 

i) Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do 
Contratante; 

j) Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 
dos serviços; 

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do 
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

l) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os 
primeiros socorros realizados pelo Contratante; 

m) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
n) Apresentar, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos dos salários, 

benefícios e encargos; 
o) Fornecer vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços, 

obrigatoriamente, quando previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho, de acordo com o valor facial estabelecido; 

p) Prestar os esclarecimentos necessários ao Contratante sobre quaisquer fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado final dos serviços; 

q) Assumir todas as despesas de sua responsabilidade, decorrentes de danos 
materiais causados aos veículos ou bens de terceiros, bem como danos pessoais 
aos seus ocupantes ou a terceiros; 

r) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou 
a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

s) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito e/ou ambientais decorrentes 
da prestação dos serviços, durante a execução do contrato; 

t) 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; 

u) Proceder à contratação ou comprovar a existência de aprendizes no seu quadro 
funcional, em cumprimento ao que determina o artigo 429 da CLT, que trata da 
obrigatoriedade da contratação de aprendizes por estabelecimentos de qualquer 
natureza, independente do número de empregados; 

v) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao 
veículo; 

w) Apresentar previamente escala anual de férias dos condutores de veículos, 
promovendo a substituição dos profissionais afastados, sem custo adicional para o 
Contratante; 

x) Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos 
passageiros, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

y) Comunicar ao Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras 
e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que 
impliquem na alteração de itinerários e horários; 
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z) Não permitir que qualquer condutor se apresente ao serviço com sinais de 
embriaguez ou sob efeito de substância tóxica, em obediência à Lei Federal nº 
11.705/2008; 
 

AA)o condutor se abstenha de: 
 

AA.1 Utilizar veículo de serviço nos deslocamentos a partir de sua residência ao local 
de trabalho e vice-versa, bem como para almoço ou quaisquer fins pessoais; 
AA.2 Guardar os veículos oficiais em garagem residencial ou qualquer outra não 
oficial, salvo quando houver autorização expressa da autoridade máxima do órgão 
ou entidade; 
AA.3 Permitir o uso de veículos oficiais por servidor público, quando afastado por 
qualquer motivo do exercício da respectiva função; 

 

AA.3.1 Excepcionalmente, no interesse da administração e condicionado à 
autorização prévia da autoridade máxima do órgão ou entidade, poderão ser 
utilizados veículos oficiais, bem como serviços de táxi ou similar, para transporte 
de servidores até a sua residência, nos casos em que o horário de trabalho do 
servidor for estendido por mais de 2 (duas) horas além do previsto na jornada 
de trabalho regular, com encerramento após às 20h (vinte horas), ou quando a 
prestação do serviço ocorrer em horário noturno. 

 

AA.3.2 Ou por necessidade do serviço, devam permanecer em circulação. 
 

BB) Fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, submetendo-os 
previamente à aprovação da CONTRATANTE, de acordo com o descrito abaixo e com o 
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: 

 

CC) Fornecer conjunto de fardamento/uniforme composto por: 
 

CC.1 02 (duas) calças sociais a cada 08 (oito) meses; 
CC.2 02 (duas) camisas sociais manga curta a cada 06 (seis) meses; 
CC.3 01 (um) cinto social a cada 06 (seis) meses; 
CC.4 01 (um) sapato social a cada 06 (seis) meses. 

 

DD) Os uniformes deverão ser entregues com as seguintes características: 
 

DD.1 Calça social de microfibra ou oxford; 
DD.2 Camisas social manga curta, com botão; 
DD.3 Cinto social, fivela de metal niquelado; 
DD.4 Sapato social de couro. 
DD.5 Obrigações e responsabilidades ambientais específicas 

 

22.      DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
22.1. O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias 

ao fiel cumprimento das cláusulas deste documento, obrigando-se, ainda, a: 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

b) Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da Contratada; 

c) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

Contratada; 
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d) Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, 

se necessário, fiscal designado para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação 

dos serviços; 

e) Estabelecer programação, roteiro de deslocamentos, normas e procedimentos a 

serem observados na condução e manutenção dos veículos; 

f) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis 

da data de início da execução dos mesmos; 

g) Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os 

salários, benefícios e encargos; 

h) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 

aprovadas; 

i) Esclarecer dúvidas com relação aos serviços a serem prestados; 

j) Responsabilizar-se por tarifas de estacionamentos, quando for o caso, durante a 

execução do contrato; 

k) Reembolsar à Contratada as eventuais despesas com estadia do condutor do 

veículo, comunicando-a com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, em 

caso de necessidade de pernoite, na forma e no valor estabelecidos na Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria; 

l) Viabilizar o abastecimento dos veículos, pelos condutores; 

m) Adotar as providências necessárias à manutenção ou à substituição dos veículos, 

quando comunicada a necessidade pelos condutores; 

n) Responsabilizar-se por multas lançadas pela autoridade de trânsito decorrentes de 

irregularidades circunstanciais causadas por falha técnica do veículo, desde que 

não ocasionada por negligência na manutenção do veículo pelo condutor. 

o) Indicar o local para o qual os veículos deverão ser recolhidos, diariamente; 

p) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao 

veículo; 

q) Garantir que a utilização dos veículos será adstrita às atividades da Contratante. 

 

23.      DAS OBRIGAÇÕES DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO 

23.1. Cabe ao Fiscal do Contrato: 
 

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da 

Prestação dos Serviços; 

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais das prestações de serviços, que 

irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições 

constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in 

concreto tanto da contratante quanto da contratada; 

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 38 e 109 da Lei 

8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do 

objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do 

contrato; 
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d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e 

dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e 

seus anexos, planilhas, cronogramas etc.; 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto 

ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de 

outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 

resultado; 

g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

h) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas 

passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

23.2. Cabe ao Gestor do Contrato: 
 

a)  Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios 

à Contratada; 

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade 

cabível, garantindo a defesa prévia à Contratada; 

d) Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido; 

e) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 

contratuais apontadas pelos fiscais; 

g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a 

observância das exigências contratuais e legais; 

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 

contrato não seja ultrapassado; 

i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas 

contratuais. 
 

24.      DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 

24.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a Execução dos serviços 
durante o mês subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias após comprovação do 
pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da 
competência da prestação dos serviços, e da demonstração do recolhimento de todos 
os tributos, encargos trabalhistas e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês 
da última competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, no endereço constante do Termo de 
Referência, anexo ao edital. 
 

2.4.1.1. Incidirá atualização financeira nos valores dos pagamentos efetuados em atraso, 
desde a data estabelecida para o pagamento até a data do efetivo pagamento, de acordo com a 
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última variação anual (janeiro a dezembro) do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, 
proporcional a quantidade de dias entre o vencimento da obrigação e o efetivo pagamento. 

 

2.4.1.2. Na hipótese de eventual antecipação de pagamento, a Administração procederá 
ao correspondente desconto, baseado em taxa de juros vigente no mercado financeiro. A taxa 
para desconto será publicada pela Secretaria da Fazenda e Administração a cada trimestre, 
através de portaria específica. 

 

24.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários 
exigidos no parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos 
documentos relacionados a seguir, sendo autenticadas as que constarem autenticação 
bancária: Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços 
contratados; Controle de Horas; Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de 
Trabalho, da categoria dos trabalhadores; Certificado de Regularidade do FGTS; GFIP e o 
arquivo SEFIP; Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); GPS-Recolhimento à Previdência 
Social; Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo 
Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho 
(PPRA, nos termos na NR-9; PCMSO, nos termos da NR-7; CAT; PPP outros pertinentes, 
todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE); 
Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; Aviso de concessão de 
férias; Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei 
da não concessão; Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as 
penas da lei da não concessão; RAIS-Relação Anual de Informações sociais. 
 

24.3 Informações Sociais; Atestados e justificativas de faltas; Termo de rescisão de 
contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e pedido de 
demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 
 

24.4 A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) 
dias úteis à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias 
autenticadas de todos os documentos necessários para a comprovação inequívoca do 
pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, 
de cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o 
pagamento mensal e, na falta de regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, rescisão deste Contrato, nos termos do Art. 78, VII, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores; 

 

24.5 A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do 
Contrato, mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos 
rescisórios de todos os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, 
inclusive, em se tratando de contratos trabalhistas por tempo indeterminado, os 
relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

 

24.6 Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus 
empregados no último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização. 

 

24.7 Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) 
dia útil de cada mês subsequente ao vencido. 
 

24.8 A empresa CONTRATADA deve apresentar ao ordenador de despesa, relação 



 

 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Olinda 

  

Secretaria da Fazenda e Administração 

detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por qualquer tempo, 
serviços no âmbito da Administração Pública Estadual, direta e indireta, abrangendo 
todos os órgãos e entidades. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam 
necessários à total identificação de cada empregado: nome completo; número da 
Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo ou função; 
salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais 
como existência de contrato de experiência ou por tempo determinado; e local (is) de 
trabalho. 

 

24.9 A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal 
e fatura, os comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na 
prestação dos serviços, apresentando recibos de salários pagos, cópia autenticada da 
folha de pagamento, comprovação de pagamento de vale-transporte e vale-refeição, 
relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e fatura apresentada; 
comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as cópias 
das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as 
formalidades legais. 

25.      DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

25.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no 

artigo 70 da Lei Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ o art. 54 do Decreto 

Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 
 

25.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado 

à mesma o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

26.      DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

26.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, nos termos do art. 22 do Decreto Municipal nº 042, de 07 de 

abril de 2020. 

26.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliada pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, nos termos do 

art. 22, §1º, do Decreto Municipal nº 042, de 07 de abril de 2020. 

26.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

26.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no 

Edital. 
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24.4.1. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos 

26.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

27.      DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 
 

27.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

27.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, ou exigências do 

instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 
 

27.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 

27.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
 

27.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

27.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 27.1.1, 27.1.2 e 27.1.4, 

será formalizado por decisão do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a 

ampla defesa. 
 

27.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovado e justificado, por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor. 

28.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

28.2. 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 mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.   

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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. 

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Eletrônicas do Banco 

do Brasil S/A, sito www.licitacoes-e.com.br, ou poderá ser lidos e/ou obtidos através do 

endereço eletrônico cpl_olinda@hotmail.com, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 

14horas. Os autos do processo administrativo, no momento, não estarão com vista 

franqueada aos interessados, em razão do período quarentena para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.   

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

 ANEXO II - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços; 

 ANEXO III – Planilha da Memória de Cálculo 

 ANEXO IV –  Quantidade por Secretaria; 

 ANEXO V – Modelo da Proposta; 

 ANEXO VI – Modelo Acompanhamento da Execução dos Serviços; 

 ANEXO VII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 

Olinda, ......... de ....................... de 2020 

 

Maria do Carmo Batista Barbosa 

Secretária da Fazenda e Administração 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl_olinda@hotmail.com
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
  

2020 

Márcia Moraes 

Prefeitura Municipal de Olinda 

 

Termo de Referência para o Registro de 
Preços de Terceirização de Motorista 
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REGISTRO DE PREÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTA 
 

1. OBJETO 
 

A presente licitação tem como objeto a formação de Registro de Preços para contratação de Empresa 

Terceirizada, para contratação  de motorista, categoria “B” , “C” e “D’  com vistas a atender às 

necessidades dos órgãos da Administração Direta, indiretas e fundos do Município de Olinda, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo deste Termo de 

Referencia. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 
 

Visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Olinda, conforme solicitação 
realizada através do Ofício Nº     /2020 - xxx/SEFAD,uma vez que  Locação de veículos serão 
imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades desta Prefeitura. 
 

Contratos que estão se findando tendo em vista o prazo de 60 meses, conforme o art 57, inc. II, 
da LEI 8.666/1993.  

2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Este registro de preços encontra-se respaldo nas hipóteses previstas no artigo 3º, do Decreto 
Municipal nº 177/2014.  
 

Inciso I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 
Inciso II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em 
regime de tarefa; 

 

2.3. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 
 

Conforme o Decreto Municipal nº 177/2014, ART. 2º : 
 

§ 1° Em se tratando de compras corporativas, a Secretaria da Fazenda e da 
Administração, através de seu órgão competente, será o gerenciador dos 
registros de preços, inclusive, nos casos de serem realizados pelas entidades da 
Administração Indireta. 

Sendo assim, a Secretaria da Fazenda e da Administração solicitou os quantitativos através de 
Ofício, para que as Secretarias e Fundos enviassem o seu interesse e as suas quantidades anexas. 

 

3. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

 

3.1. ÓRGÃO GERENCIADOR 

O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Secretaria da Fazenda e Administração. 
 

3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

3.2.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

3.2.2. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

3.2.3. SECRETARIA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.  
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

4.1. Rege-se a presente licitação, pelas disposições deste Termo de Referência e pelas contidas na Lei 

10.520/02 e visando a obtenção da proposta mais vantajosa aplicando-se subsidiariamente na 

Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Como também, na Lei Federal nº 7.892/2013, onde 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços (SRP) e o Decreto Municipal nº 177/2014. 

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

5.1. Os serviços contratados serão realizados do tipo MENOR PREÇO POR LOTE; 

5.2. Regime de execução indireta: empreitada por preço unitário Critério de 

julgamento: menor preço por lote. 

5.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços 

unitários e totais estimados pela Administração, de acordo o DOC. I deste Termo de Referência, 

sob pena de desclassificação da proposta. 

 

6. DOS LOTES   

LOTES UND Descrição Quantitativo 

1 Und 

SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - 
DO TIPO MOTORISTA, DE 44 HORAS 
SEMANAIS, TURNO DIURNO, SEGUNDA A 
SEXTA. 

69 

2 POSTO 

SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - 
DO TIPO MOTORISTA, DE 12/36 HORAS 
SEMANAIS. SEGUNDA A DOMINGO (2 
MOTORISTAS CADA POSTO) 

3 

 

7. DO VALOR ESTIMADO 
 

7.1. O valor estimado global do registro de preços é de R$ 4.213.601,28 (QUATRO MILHÕES, 

DUZENTOS E TREZE MIL, SEICENTOS E UM REAIS E VINTE OITO CENTAVOS). 

 
7.1.1. Lote 01 R$ 3.878.360,28 (TRES MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL, 

TREZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE OITO CENTAVOS) 

 
7.1.2. Lote 02 – R$ 335.241,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS E DUZENTOS E 

QUARENTA E UM REAIS)  

 

8. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. Os objetos descritos neste Termo de Referência serão solicitados de ACORDO COM AS 

NECESSIDADES do Município de Olinda, mediante emissão da Ordem de Serviço durante a 

vigência da respectiva Ata de Registro de Preços e posterior formulação do Contrato. 
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8.2. O Município de Olinda, através da Secretaria da Fazenda e da Administração será o órgão 

responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 

deste instrumento. 

 
8.3. A convocação dos fornecedores, pelo Município de Olinda, será formalizada e conterá o 

endereço e prazo máximo a se apresentar.  

 
8.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a Ordem 

de Serviço, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro 

de Preços, estará sujeito às sanções previstas na lei. 

 
8.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de Olinda poderá indicar o próximo 

fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo 

para aplicação de penalidades.  

 

9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

9.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, 

período no qual a Detentora da Ata se obriga a garantir o objeto registrados durante esse 

período; 

 

10. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

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

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio dos órgãos 

participantes, observado o disposto na alínea d do inciso II do caput, do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

10.2.Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa 
contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da 
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a 
preclusão do seu direito. 

10.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, 
alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

 10.3.1.O montante “A” da planilha de custos será reajustado no 
mesmo período e percentual fixados nas normas coletivas de trabalho de cada categoria. 

 10.3.2.O montante "B" da referida planilha sofrerá reajuste depois de 
decorridos 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para a apresentação da 
proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido 
pelo IBGE, com  exceção de benefícios estabelecidos nas normas coletivas de trabalho da 
respectiva categoria, que serão reajustados no mesmo período e percentual fixados nos 
respectivos instrumentos. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Olinda, na classificação abaixo: 

 
Elemento de despesa:  

3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
 
Fontes:  

001 – FONTE DO TESOURO E 
OUTRAS REFERENTES AOS FUNDOS DO MUNICIPIO. 
 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

12.1.  A licitante deverá apresentar: 

 
a) Comprovante de experiência, anterior através de 

atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 

de Direito Público ou Privado, para a (s) qual (ais) a licitante esteja prestando ou prestou 

serviços compatíveis com o objeto deste Termo, em característica, quantidade e prazo que 

permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento. 

 
b) Considera-se compatível a apresentação de atestados que estejam de acordo com os 

serviços especificados neste termo de referência e que representem um montante de no 

mínimo 30% (trinta por cento) das quantidades estimadas para cada lote em que 

concorrer; 

 
12.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro 

em desacordo com as exigências do edital. 

 
12.3. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente, ou cópia acompanhada de original para 

autenticação pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio da Comissão de Licitação, não 

sendo admitidas cópias ilegíveis, que dificultem ou impossibilitem a análise pela Comissão de 

Licitação. 

 

13. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1. Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade dos órgãos e entidades da Prefeitura 

Municipal de Olinda, demandantes do serviço, nos locais discriminados pelos Contratantes, no 

regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, no período diurno, de segunda-feira a sexta-

feira e nos regimes de 12 X 36 horas, também nos períodos diurno; 

 
13.2. Será concedido a todos os profissionais terceirizados, intervalo intrajornada de 1h (uma hora) ou 

2hs (duas horas) de almoço/descanso, em consonância com o horário de funcionamento do 

órgão Contratante; 

13.3.  
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JORNADA DE TRABALHO NO REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS 

 INTRAJORNADA  

08:00 AS 12:00 1 HORA 13:00 AS 17:00 

08:00 AS 12:00 2 HORAS 14:00 AS 18:00 

 
Segue a Escala para os funcionários que atendem ao regime de 12x36 horas semanais:  

ESCALA DE FOLGA 12X36 HORAS SEMANAIS 

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 

HORA DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 HORA 

DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 

HORA DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 HORA 

DE PAUSA) 

 
13.4. Não há previsão de profissional substituto durante o intervalo intrajornada. 

 
13.5. A prestação dos serviços objeto deste registro de preços envolve a contratação de profissionais 

devidamente habilitados, pela Contratada, de profissionais devidamente habilitados, 

apresentando Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “B”, “C” e/ou “D”, nos termos da 

legislação específica, competindo a eles: 

a) Transportar pessoas, materiais, equipamentos, móveis, utensílios e documentos, 

conduzindo-os aos locais determinados; 

b) Zelar pela conservação de materiais, equipamentos, móveis, utensílios e documentos 

transportados; 

c) Comparecer, imediatamente, sempre que convocado, ao local designado pelo Contratante, 

para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados à prestação dos 

serviços; 

d) Apresentar-se no local de partida com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos em 

relação ao horário programado; 

e) Manter registro de todas as ocorrências, comunicando imediatamente ao Contratante 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas 

as providências de regularização necessárias; 

f) Cumprir a programação, o roteiro de deslocamentos, as normas e os procedimentos 

estabelecidos pelo setor competente da Contratante, com atendimento sempre cortês e 

de forma a garantir a boa e regular prestação dos serviços; 

g) Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública; 

 
h) Os itinerários e os horários pré-determinados somente poderão ser alterados de comum 

acordo com o Contratante e sempre que forem necessários em decorrência de obras e/ou 

impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido de tráfego; 

i) Mediante requisição prévia do Contratante, realizar serviços fora dos dias e horários 

estabelecidos, com compensação das horas trabalhadas em outro dia, por meio da 

redução do horário de trabalho, de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva da 

Categoria; 

j) Assumir o posto devidamente identificado, através de crachá funcional, trajado com o 

uniforme funcional e com aparência pessoal adequada; 
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k) Conduzir os veículos de acordo com as normas de trânsito vigentes, observando a 

sinalização, a velocidade e o fluxo de trânsito; 

l) Responsabilizar-se por danos ou quaisquer prejuízos causados a terceiro, sem prejuízo da 

devida indenização ao erário, em caso de acidente causado por dolo ou culpa do condutor. 

m) Em caso de envolvimento em acidente com ou sem vítima informar ao setor de 

Transportes ao qual está lotado e  adotar rigorosamente os procedimentos, conforme 

Código de Transito Brasileiro; 

 
I – no caso de acidente sem vítima:  
a) adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para 
assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, sob pena do cometimento de infração de trânsito, 
conforme disposto no art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro;  
b) providenciar o registro do acidente em boletim de ocorrência; 
c) comunicar o ocorrido ao Setor de Transportes responsável; e  
d) anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do condutor e arrolar 
testemunhas.  
 
II – no caso de acidente com vítima:  

g) De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo; 

h) De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no 

local; 

i) De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia; 

j) De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por 

policial ou agente da autoridade de trânsito; 

k) De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do 

boletim de ocorrência: 

l) Anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do condutor, os 

dados da vítima e arrolar testemunhas.  

 

Parágrafo único. Nos dois casos expostos, é vedado ao motorista fazer acordo extrajudicial com o condutor do outro veículo 
envolvido. 

 
n) Dirigir com cautela e moderação, garantindo a segurança de pedestres e passageiros; 

o) Zelar pela limpeza, manutenção e conservação dos veículos que conduzir; 

p) Verificar e, quando necessário, providenciar abastecimento de combustível, de água e de 

lubrificante para o veículo, após comunicação ao Contratante para viabilização dos 

serviços; 

q) Verificar o estado dos pneus e testar os sistemas de freio e elétrico do veículo para 

certificar-se das suas condições, comunicando as eventuais falhas e indicando os reparos 

necessários ao Contratante; 

r) Permanecer à disposição do Contratante, no local designado pelo setor competente, 

quando não estiverem conduzindo veículos; 

s) Promover a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, observando a data de 

vencimento; 

t) Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços, zelando por 

ela; 

u) Auxiliar pessoas com deficiência que utilizarem os serviços de condução na entrada e saída 

ao veículo; 

 
v) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
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13.6. A escolha da categoria de habilitação do profissional ("B", "C" ou "D") se dará no momento da 

contratação, a critério do órgão Contratante; 

 
13.7. Os serviços serão prestados nos locais, nas quantidades e nas frequências relacionadas, devendo 

a Contratada ter disponibilidade para remanejamentos, quando solicitado pelo Contratante; 

13.8. O condutor deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas 

e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 

13.9. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos serviços e à 

satisfação do Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A 

Contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelos serviços contratados, cumprindo, 

evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 

13.10. Por se tratar de uma Ata de Registro de Preços, o Órgão informará, no momento que 

assinar o Contrato, os horários de entrada e de saída dos profissionais terceirizados. 

 
14.  DA PROPOSTA    

 

14.1. A proposta de preços será elaborada, com base neste termo de referência (TR) e no Modelo de 

Proposta e memórias de Cálculos (DOC. II e DOC III) deste TR. 
 

14.2. No preço total do objeto deverão estar incluídos todos os custos da mão de obra, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, 

equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser 

executado. 
 

14.3. Para fins de cadastramento, a licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE 

CADA ITEM do objeto licitado, os quais serão totalizados resultando no preço final; 
 

14.4. Quando da apresentação da proposta final, a empresa vencedora deverá disponibilizá-la com a 

indicação do preço proposto na etapa de lances, na forma da planilha de composição de custos 

disposta no ANEXO; 
 

15. OBRIGAÇÕES: 
 

15.1. DA CONTRATADA 

a) A Contratada, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita 
execução dos serviços descritos neste documento e da observância das obrigações 
previstas em lei e nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 
 

b) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 
legais que interfiram em sua execução; 

c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução; 

d) Para elaboração da sua fatura, a contratada deverá aplicar a alíquota de ISS e o valor do 
vale- transporte efetivamente praticados no município onde os serviços estarão sendo 
prestados. 

e) Comprovar habilitação dos condutores dos veículos, mediante apresentação de 
documentação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito, 
regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 
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f) Providenciar treinamento e reciclagem necessários para garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados; 

g) Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com 
foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de 
trabalho, além de sua habilitação para exercer sua atividade laboral; 

h)  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência, sob 
pena de desconto do valor do dia de serviço não prestado sobre o valor mensal a ser pago 
à Contratada; 

i)  Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional 
na equipe que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada 
deverá proceder conforme os itens 15.1.5 a 15.1.7 anteriores; 

j) Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante; 

k) Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos 
serviços; 

l) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados 
pelo Contratante; 

n) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
o) Apresentar, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

encargos; 
p) Fornecer vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços, 

obrigatoriamente, quando previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho, de acordo com o valor facial estabelecido; 

q) Prestar os esclarecimentos necessários ao Contratante sobre quaisquer fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final 
dos serviços; 

r) Assumir todas as despesas de sua responsabilidade, decorrentes de danos materiais 
causados aos veículos ou bens de terceiros, bem como danos pessoais aos seus ocupantes 
ou a terceiros; 

s) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a 
terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

t) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito e/ou ambientais decorrentes da 
prestação dos serviços, durante a execução do contrato; 

u) 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; 

v) Proceder à contratação ou comprovar a existência de aprendizes no seu quadro funcional, 
em cumprimento ao que determina o artigo 429 da CLT, que trata da obrigatoriedade da 
contratação de aprendizes por estabelecimentos de qualquer natureza, independente do 
número de empregados; 

w) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao veículo; 
x) Apresentar previamente escala anual de férias dos condutores de veículos, promovendo a 

substituição dos profissionais afastados, sem custo adicional para o Contratante; 
y) Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem 

como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 
z) Comunicar ao Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou 

impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que impliquem na alteração 
de itinerários e horários; 
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aa) Não permitir que qualquer condutor se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou 
sob efeito de substância tóxica, em obediência à Lei Federal nº 11.705/2008; 

bb) o condutor se abstenha de: 
15.1.bb.1. Utilizar veículo de serviço nos deslocamentos a partir de sua residência ao local 

de trabalho e vice-versa, bem como para almoço ou quaisquer fins pessoais; 
15.1.bb.2. Guardar os veículos oficiais em garagem residencial ou qualquer outra não 

oficial, salvo quando houver autorização expressa da autoridade máxima do órgão ou 
entidade; 

15.1.bb.3. Permitir o uso de veículos oficiais por servidor público, quando afastado por 
qualquer motivo do exercício da respectiva função; 

 
15.1.bb.3.1.  Excepcionalmente, no interesse da administração e condicionado à 

autorização prévia da autoridade máxima do órgão ou entidade, poderão ser 
utilizados veículos oficiais, bem como serviços de táxi ou similar, para 
transporte de servidores até a sua residência, nos casos em que o horário de 
trabalho do servidor for estendido por mais de 2 (duas) horas além do previsto 
na jornada de trabalho regular, com encerramento após às 20h (vinte horas), 
ou quando a prestação do serviço ocorrer em horário noturno. 

 
15.1.bb.3.2.  Ou por necessidade do serviço, devam permanecer em circulação. 

 
cc) Fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, submetendo-os 

previamente à aprovação da CONTRATANTE, de acordo com o descrito abaixo e com o 
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: 
 

dd) Cada conjunto de fardamento/uniforme é composto por: 
 

15.1.dd.1. 02 (duas) calças sociais a cada 08 (oito) meses; 
15.1.dd.2. 02 (duas) camisas sociais manga curta a cada 06 (seis) meses; 
15.1.dd.3. 01 (um) cinto social a cada 06 (seis) meses; 
15.1.dd.4. 01 (um) sapato social a cada 06 (seis) meses. 

 
ee) Os uniformes deverão ser entregues com as seguintes características: 

 
15.1.ee.1. Calça social de microfibra ou oxford; 
15.1.ee.2. Camisas social manga curta, com botão; 
15.1.ee.3. Cinto social, fivela de metal niquelado; 
15.1.ee.4. Sapato social de couro. 
15.1.ee.5. Obrigações e responsabilidades ambientais específicas 

 
15.2. DO CONTRATANTE  

 
a) O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas deste documento, obrigando-se, ainda, a: 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

c) Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da Contratada; 

d) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada; 

e) Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 

necessário, fiscal designado para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos 

serviços; 

f) Estabelecer programação, roteiro de deslocamentos, normas e procedimentos a serem 

observados na condução e manutenção dos veículos; 
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g) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data 

de início da execução dos mesmos; 

h) Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários, 

benefícios e encargos; 

i) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

j) Esclarecer dúvidas com relação aos serviços a serem prestados; 

k) Responsabilizar-se por tarifas de estacionamentos, quando for o caso, durante a execução 

do contrato; 

l) Reembolsar à Contratada as eventuais despesas com estadia do condutor do veículo, 

comunicando-a com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, em caso de 

necessidade de pernoite, na forma e no valor estabelecidos na Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria; 

m) Viabilizar o abastecimento dos veículos, pelos condutores; 

n) Adotar as providências necessárias à manutenção ou à substituição dos veículos, quando 

comunicada a necessidade pelos condutores; 

o) Responsabilizar-se por multas lançadas pela autoridade de trânsito decorrentes de 

irregularidades circunstanciais causadas por falha técnica do veículo, desde que não 

ocasionada por negligência na manutenção do veículo pelo condutor. 

p) Indicar o local para o qual os veículos deverão ser recolhidos, diariamente; 

q) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao veículo; 

r) Garantir que a utilização dos veículos será adstrita às atividades da Contratante. 

 

15.3. GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
a) Durante a vigência da Ata, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante 

e também pela Secretaria da Fazenda e Administração, devendo a Contratada fornecer 

todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da solicitação; 

b) Decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias; 

c) A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de 

vigência da Ata, para representá-la sempre que for necessário; 

d) O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da 

empresa Contratada que venha causar embaraço à fiscalização do contrato, no 

fornecimento dos materiais , ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis 

com o exercício de suas funções; 

e) Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na 

execução dos serviços, definindo as providências e os prazos para a realização das 

correções consideradas pertinentes. 

 
15.4. CABE AO FISCAL DO CONTRATO: 

 

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da Prestação dos 

Serviços; 

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais das prestações de serviços, que irá 

fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital 
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e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante 

quanto da contratada; 

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 38 e 109 da Lei 8.666/93) com 

a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como 

traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato; 

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro 

dos prazos estabelecidos; 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 

constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, 

cronogramas etc.; 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 

modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 

qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

h) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

 
15.5. CABE AO GESTOR DO CONTRATO: 

 
a) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Contratada; 

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, 

garantindo a defesa prévia à Contratada; 

d) Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido; 

e) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 

contratuais apontadas pelos fiscais; 

g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância 

das exigências contratuais e legais; 

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 

contrato não seja ultrapassado; 

i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

16.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a Execução dos serviços 
durante o mês subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias após comprovação do 
pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da 
competência da prestação dos serviços, e da demonstração do recolhimento de todos 
os tributos, encargos trabalhistas e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês 
da última competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, no endereço constante do Termo de 
Referência, anexo ao edital. 
 

16.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos 
no parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos 
relacionados a seguir, sendo autenticadas as que constarem autenticação bancária: 
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Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços 
contratados; Controle de Horas; Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de 
Trabalho, da categoria dos trabalhadores; Certificado de Regularidade do FGTS; GFIP e o 
arquivo SEFIP; Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); GPS-Recolhimento à Previdência 
Social; Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo 
Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho 
(PPRA, nos termos na NR-9; PCMSO, nos termos da NR-7; CAT; PPP outros pertinentes, 
todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE); 
Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; Aviso de concessão de 
férias; Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei 
da não concessão; Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as 
penas da lei da não concessão; RAIS-Relação Anual de Informações Sociais. 
 

16.3. Informações Sociais; Atestados e justificativas de faltas; Termo de rescisão de contrato 
de trabalho,Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e pedido de demissão, 
Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 
 

16.4. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias 
úteis à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias 
autenticadas de todos os documentos necessários para a comprovação inequívoca do 
pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, 
de cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o 
pagamento mensal e, na falta de regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, rescisão deste Contrato, nos termos do Art. 78, VII, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
 

16.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do 
Contrato, mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos 
rescisórios de todos os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, 
inclusive, em se tratando de contratos trabalhistas por tempo indeterminado, os 
relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 
 

16.6. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização. 

 

16.7. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia 
útil de cada mês subsequente ao vencido. 
 

16.8. A empresa CONTRATADA deve apresentar ao ordenador de despesa, relação detalhada 
contendo os nomes de seus empregados que prestem, por qualquer tempo, serviços no 
âmbito da Administração Pública Estadual, direta e indireta, abrangendo todos os 
órgãos e entidades. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários 
à total identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de 
Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e 
evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais como existência 
de contrato de experiência ou por tempo determinado; e local (is) de trabalho. 
 

16.9. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e 
fatura, os comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na 
prestação dos serviços, apresentando recibos de salários pagos, cópia autenticada da 
folha de pagamento, comprovação de pagamento de vale-transporte e vale-refeição, 
relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e fatura apresentada; 
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comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as cópias 
das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as 
formalidades legais. 

 

17. DAS PENALIDADES 
 

17.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 7
0
 

da Lei Federal n
0
 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 

03 de abril de 2020. 
 

17.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à 

mesma o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 
  

18.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

18.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, ou exigências do instrumento 

convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 

18.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

18.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

18.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Obs. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.4, será 
formalizado por decisão do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
 

18.2.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e 

justificado, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

19. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÕES: 
 

19.1. Os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do 

artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

19.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste registro de preços, somente será 

analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

20.1. Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da 

CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Podendo ser por: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
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pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

(Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço 

contratado, o Contratante poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá 

ser ressarcida de quaisquer prejuízos que a má prestação do serviço tem lhe causado; 

21.2. Os casos omissos neste Instrumento serão resolvidos pelas normas contidas nos termos da 

Legislação pertinente; 

21.3. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as 

condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação. 

22. DA PUBLICAÇÃO 

Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial da AMUPE, como 
condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

23. DOS DOCUMENTOS 

Integram o presente Termo de Referência as seguintes documentações: 
a) DOC.I- ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

b) DOC.II – PLANILHA DE CUSTOS 

c) DOC.III – QUANTIDADE POR SECRETARIA 

d) DOC.IV- MODELO DA PROPOSTA 

e) DOC. V – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 A composição da planilha foi formada medianta análise 
e média das variações das Planilhas de composições 

disponiveis.  

 VALOR UNIT.  
 VALOR 

MENSAL  VALOR ANUAL 

1 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTORISTA, 
DE 44 HORAS SEMANAIS ,TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA. 69 

R$             
4.684,01 

 R$      
323.196,69   R$  3.878.360,28  

2 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTORISTA, 
DE 12/36 HORAS SEMANAIS. SEGUNDA A DOMINGO (2 
MOTORISTAS CADA POSTO) 3 

 R$             
9.312,25 

 R$    
27.936,75     R$     335.241,00                         

TOTAL 
 

 R$          4.213.601,28  
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ANEXO III 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  
            

  Nº Processo 

 Licitação Nº  

 
Dia         às            h (horário de Brasília) 

 
  

  Contratação de empresa para prestação dos serviços 

  
              A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    

B Município/UF    

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo   

D  Nº de meses de execução contratual   

  
  Identificação do Serviço 

  

  

Tipo de Serviço Unidade de Medida 

MOTORISTA HOMEM (44 HORAS SEMANAIS – SEGUNDA A SEXTA) 

  

Anexo III-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

  
              

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário Normativo da Categoria Profissional    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

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

  
              I INFORMAÇÕES GERAIS 

A convenção que será utilizada na licitação PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS será:  PE000163/2020, REGISTRO NO TEM : 31/01/2020, 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR 1676/2020. NÚMERO DO PROCESSO: 13623.100558/2020-61. DATA DO PROTOCOLO: 31/01/2020. *MAS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER A SUA PLANILHA DE ACORDO COM O SEU ENQUADRAMENTO (A SUA REALIDADE ) e a sua 
Convenção do sindicato ao qual estão vinculados (salvo nos casos que a convenção coletiva informa que: "OS SALÁRIOS QUE FAZEM 

PARTE DESTA CONVENÇÃO, NÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, AS EMPRESAS QUE 
ATUAREM NESSE SEGUIMENTO DEVERÃO REALIZAR ACORDOS INDIVIDUAIS COM RESPECTIVOS SINDICATOS DAS CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS". 
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              MÓDULO 1 :   COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

  
 

II COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

A Salário Base 
  

 R$               
2.190,00  

  Valor da Remuneração 
  

 R$               
2.190,00  

  

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

  GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS  PERCENTUAL  VALOR  

A1 INSS - PREVIDÊNCIA SOIAL 
20,00% 

 R$                  
438,00  

A2 SESI ou SESC 
1,50% 

 R$                     
32,85  

A3 SENAI ou SENAC 
1,00% 

 R$                     
21,90  

A4 INCRA 
0,20% 

 R$                       
4,38  

A5 Salário Educação 
2,50% 

 R$                     
54,75  

A6 FGTS 
8,00% 

 R$                  
175,20  

A7 Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT)  
6,00% 

 R$                  
131,40  

A8 SEBRAE 
0,60% 

 R$                     
13,14  

Total 
39,80% 

 R$                  
871,62  

      

  GRUPO B - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE PERCENTUAL  VALOR  

B1 Férias 
8,68% 

 R$                  
190,02  

B2 Faltas Legais 
0,31% 

 R$                       
6,72  

B3 Ausência por doença  
0,52% 

 R$                     
11,32  

B4 Licença paternidade  
0,16% 

 R$                       
3,43  

B5 Ausência por Acidente de trabalho  
0,30% 

 R$                       
6,64  

B6 Faltas facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 
0,24% 

 R$                       
5,26  

Total 
10,20% 

 R$                  
223,38  
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  GRUPO C - GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL  VALOR  

C1 Adicional de Férias - Cálculo (1/3/12*100) 
2,92% 

 R$                     
64,02  

C2 13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 
8,68% 

 R$                  
190,02  

Total 
11,60% 

 R$                  
254,04  

  

  

  GRUPO D - INDENIZAÇÕES PERCENTUAL  VALOR  

D1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO+FÉRIAS E 1/3 CONST.+13º INDENIZADO 
0,45% 

 R$                       
9,86  

D2 FGTS sobre Aviso Prévio+FGTS sobre 13º Indenizado 
0,37% 

 R$                       
8,18  

D3 Indenização ompensatória por demissão 
0,26% 

 R$                       
5,62  

Total 
1,08% 

 R$                     
23,65  

  

  GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL  VALOR  

E1 Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 
0,33% 

 R$                       
7,15  

E2 Aprovisionamento de 1/3 constitucional/Férias sobre licença maternidade 
0,56% 

 R$                     
12,34  

E3 Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 
0,29% 

 R$                       
6,35  

Total 
1,18% 

 R$                     
25,84  

  

  GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A PERCENTUAL  VALOR  

F1 Incidência Grupo Ax (Grupo B + C) 
8,16% 

 R$                  
178,63  

Total 
8,16% 

 R$                  
178,63  

  

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES 
PERCENTUAL  VALOR  

72,02% 
 R$               
1.577,17  

  

VALOR MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES 
PERCENTUAL  VALOR  

  
 R$               
3.767,17  
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IV DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL  VALOR  

1 Despesas Administrativas / Operacionais 
1,73% 

 R$                     
65,17  

2 Lucro 
1,73% 

 R$                     
65,17  

Total 
3,46% 

 R$                  
130,34  

  

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 

1 ISS 5,00% 

2 COFINS 3,00% 

3 PIS 0,65% 

Total 8,65% 

  

PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS 
(TRIBUTOS % 100) (TO) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0?) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0??) 

VALOR TOTAL 
(P0??/P0?) =  (P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS (PI - 
P0 ??) + ((R$)) 

0,0865 0,9135 R$ 3.897,51 R$ 4.266,57 
 R$                                                    

369,06  

  

VI VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA 

Preço mensal da mão de obra (mão de obra + encargos + provisões+ demais componentes + tributos) 
 R$               
4.266,57  

  

MONTANTE B 

  

VII INSUMOS 

  

  GRUPO A - BENEFICIOS E UNIFORMES  VALOR  

A1 Vale transporte  
 R$                     
25,08  

A2 
Coberturas Sociais (CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS AS COBERTURAS SOCIAIS / 
PE000163/2020  ) 

 R$                     
80,00  

A3 Vale - Refeição (CLÁUSULA OITAVA - VALE ALIMENTAÇÃO / PE000163/2020  )  
 R$                  
220,00  

A4 Uniformes 
 R$                     
44,37  

Total  R$                  
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369,45  

  

  GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  VALOR  

B1 EQUIPAMENTOS 
 R$                       
1,00  

  

TOTAL DOS INSUMOS (Total do Grupo A + Total do Grupo B) 
 R$                  
370,45  

  

VIII DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL  VALOR  

1 Despesas Administrativas / Operacionais 1,73% 
 R$                       
6,42  

2 Lucro 1,73% 
 R$                       
6,42  

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 
3,47% 

 R$                     
12,84  

  

IX GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL 

1 ISS 5,00% 

2 COFINS 3,00% 

3 PIS 0,65% 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 8,65% 

  

PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS 
(TRIBUTOS % 100) (TO) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0?) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0??) 

VALOR TOTAL 
(P0??/P0?) =(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS (PI - 
P0 ??) 

0,0865 0,9135 R$ 383,29 419,59 R$ 36,30 

  

X VALOR TOTAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos) 
 R$                  
419,59  

  

XiI VALOR TOTAL MENSAL 

Preço mensal total  (valor total da mão de obra + valor total dos insumos) 
 R$               
4.686,16  
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 Para os valores dos Uniformes, este setor realizou a cotação no banco de preços, 
através de consultas a sítios eletrônicos. As informações, acerca da quantidade e da 
vida útil dos uniformes, equipamentos e EPI, são prestados pelos órgãos 
demandantes. 

 

UNIFORME 

ITEM 

PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3 

MÉDIA Vida Útil Qtde Custo mensal Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Calça Social 
 R$                       

27,00  
 R$                       

27,90  
 R$                       

25,90  
 R$                       

26,93  8 2 
 R$                                               

6,73  

Camisa Social manga 
Curta 

 R$                       
65,65  

 R$                       
54,22  

 R$                       
57,09  

 R$                       
58,99  6 2 

 R$                                            
14,75  

Sapato Social 
 R$                       

58,00  
 R$                       

75,00  
 R$                       

65,65  
 R$                       

66,22  6 1 
 R$                                            

16,55  

Cinto Social 
 R$                       

22,00  
 R$                       

28,00  
 R$                       

23,00  
 R$                       

24,33  6 1 
 R$                                               

6,08  

Crachá de Identificação 
 R$                         

0,83  
 R$                         

1,25  
 R$                         

0,99  
 R$                         

1,02  12 1 
 R$                                               

0,26  

TOTAL 
 R$                                            

44,37  

 

Obs. O valor do fardamento se refere a apenas para um motorista. 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  
              

Nº Processo 
 

Licitação Nº   

Dia         às            h (horário de Brasília) 
 

  
  

Contratação de empresa para prestação dos serviços 

  
              

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    

B Município/UF    

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo   

D  Nº de meses de execução contratual   

  
  

Identificação do Serviço 

  
  

Tipo de Serviço Unidade de Medida 

POSTO 2 HOMENS (POSTO DE 12/36 HORAS SEMANAIS DIURNO) 

  
  

Anexo III-A – Mão-de-obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

  
              

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário Normativo da Categoria Profissional    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

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

  
              

I INFORMAÇÕES GERAIS 

 A convenção que será utilizada na licitação PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS será:  PE000163/2020, REGISTRO NO TEM : 31/01/2020, 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR 1676/2020. NÚMERO DO PROCESSO: 13623.100558/2020-61. DATA DO PROTOCOLO: 31/01/2020. *MAS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER A SUA PLANILHA DE ACORDO COM O SEU ENQUADRAMENTO (A SUA REALIDADE ) e a sua Convenção 
do sindicato ao qual estão vinculados (salvo nos casos que a convenção coletiva informa que: "OS SALÁRIOS QUE FAZEM PARTE DESTA 
CONVENÇÃO, NÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, AS EMPRESAS QUE ATUAREM 
NESSE SEGUIMENTO DEVERÃO REALIZAR ACORDOS INDIVIDUAIS COM RESPECTIVOS SINDICATOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS".  

  
              

MÓDULO 1 :   COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
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II COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

A Salário Base   
 R$               
4.380,00  

  Valor da Remuneração   
 R$               
4.380,00  

  

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

  GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS  PERCENTUAL  VALOR  

A1 INSS - PREVIDÊNCIA SOIAL - Art. 22, I da Lei nº 8.212/1991. 20,00% 
 R$                  
876,00  

A2 SESI ou SESC - Art. 30 da Lei nº 8.036/1990; Decreto Lei nº 2.318/1986. 1,50% 
 R$                     
65,70  

A3 
SENAI ou SENAC - Art. 4º do Decreto Lei nº 8.621/1946; Decreto Lei nº 
2.318/1986. 

1,00% 
 R$                     
43,80  

A4 INCRA - Decreto Lei nº 1.146/70. 0,20% 
 R$                       
8,76  

A5 
Salário Educação - Art. 15 da Lei nº 9.424/1996; Art. 1º § 1º do Decreto nº 
6.003/2006; Art. 212, §5º da CF. 

2,50% 
 R$                  
109,50  

A6 FGTS - Art. 15 da Lei nº 8.036/1990. 8,00% 
 R$                  
350,40  

A7 
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT)  - Art. 22, II da Lei nº 8.212/1991; 
Decreto nº 6.402/2007; Decreto nº 6.957/2009; Anexo da Resolução MPS/CNPS 
nº 1.316/2010; Art. 10 da Lei nº 10.666/2003. 

6,00% 
 R$                  
262,80  

A8 
SEBRAE - Art. 8º da Lei nº 8.029/1990; Anexo I da IN 1.027/2010 da Receita 
Federal do Brasil. 

0,60% 
 R$                     
26,28  

Total 39,80% 
 R$               
1.743,24  

      

  GRUPO B - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE PERCENTUAL  VALOR  

B1 Férias 8,68% 
 R$                  
380,04  

B2 Faltas Legais 0,31% 
 R$                     
13,43  

B3 Ausência por doença  0,52% 
 R$                     
22,63  

B4 Licença paternidade  0,16% 
 R$                       
6,86  

B5 Ausência por Acidente de trabalho  0,30% 
 R$                     
13,29  

B6 Faltas facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,24% 
 R$                     
10,51  

Total 10,20% 
 R$                  
446,76  

  

  GRUPO C - GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL  VALOR  



 

 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593 

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Olinda 

  

Secretaria da Fazenda e Administração 

C1 Adicional de Férias - Cálculo (1/3/12*100) 2,92% 
 R$                  
128,04  

C2 13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,68% 
 R$                  
380,04  

Total 11,60% 
 R$                  
508,08  

  

  

  GRUPO D - INDENIZAÇÕES PERCENTUAL  VALOR  

D1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO+FÉRIAS E 1/3 CONST.+13º INDENIZADO 0,45% 
 R$                     
19,71  

D2 FGTS sobre Aviso Prévio+FGTS sobre 13º Indenizado 0,37% 
 R$                     
16,35  

D3 Indenização Compensatória por demissão 0,26% 
 R$                     
11,24  

Total 1,08% 
 R$                     
47,30  

  

  GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL  VALOR  

E1 Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,33% 
 R$                     
14,31  

E2 Aprovisionamento de 1/3 constitucional/Férias sobre licença maternidade 0,56% 
 R$                     
24,67  

E3 Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,29% 
 R$                     
12,70  

Total 1,18% 
 R$                     
51,68  

  

  GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A PERCENTUAL  VALOR  

F1 Incidência Grupo Ax (Grupo B + C) 8,16% 
 R$                  
357,26  

Total 8,16% 
 R$                  
357,26  

  

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES 

PERCENTUAL  VALOR  

72,02% 
 R$               
3.154,33  

  

VALOR MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES 

PERCENTUAL  VALOR  

  
 R$               
7.534,33  

  

IV DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL  VALOR  
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1 Despesas Administrativas / Operacionais 1,73% 
 R$                  
130,34  

2 Lucro 1,73% 
 R$                  
130,34  

Total 3,46% 
 R$                  
260,69  

  

V TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 

1 ISS 5,00% 

2 COFINS 3,00% 

3 PIS 0,65% 

Total 8,65% 

  

PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS 
(TRIBUTOS % 100) (TO) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0?) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0??) 

VALOR TOTAL 
(P0??/P0?) =  (P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS (PI - 
P0 ??) + ((R$)) 

0,0865 0,9135 R$ 7.795,02 R$ 8.533,13 
 R$                                                    

738,12  

  

VI VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA 

Preço mensal da mão de obra (mão de obra + encargos + provisões+ demais componentes + tributos) 
 R$               
8.533,13  

  

MONTANTE B 

  

VII INSUMOS 

  

  GRUPO A - BENEFICIOS E UNIFORMES  VALOR  

A1 Vale transporte 
 R$                            
-    

A2 Coberturas Sociais (CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS AS COBERTURAS SOCIAIS / PE000163/2020  ) 
 R$                  
160,00  

A3 Vale - Refeição (CLÁUSULA OITAVA - PE000163/2020 ) 
 R$                  
440,00  

A4 Uniformes 
 R$                     
88,75  

Total 
 R$                  
688,75  
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  GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  VALOR  

B1 EQUIPAMENTOS 
 R$                       
1,00  

  

TOTAL DOS INSUMOS (Total do Grupo A + Total do Grupo B) 
 R$                  
689,75  

  

VIII DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL  VALOR  

1 Despesas Administrativas / Operacionais 1,73% 
 R$                     
11,93  

2 Lucro 1,73% 
 R$                     
11,93  

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 3,47% 
 R$                     
23,87  

  

IX GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERCENTUAL 

1 ISS 5,00% 

2 COFINS 3,00% 

3 PIS 0,65% 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 8,65% 

  

PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS 
(TRIBUTOS % 100) (TO) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0?) 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES 

(%) (P0??) 

VALOR TOTAL 
(P0??/P0?) =(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS (PI - 
P0 ??) 

0,0865 0,9135 R$ 713,62 781,19 R$ 67,57 

  

X VALOR TOTAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos) 
 R$                  
781,19  

  

XiI VALOR TOTAL MENSAL 

Preço mensal total  (valor total da mão de obra + valor total dos insumos) 
 R$               
9.314,32  

 Para os valores dos Uniformes, este setor realizou a cotação no banco de preços, 
através de consultas a sítios eletrônicos. As informações, acerca da quantidade e da 
vida útil dos uniformes, equipamentos e EPI, são prestadas pelos órgãos 
demandantes. 
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UNIFORME 

ITEM 

PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3 

MÉDIA Vida Útil Qtde Custo mensal Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Valor 
Unitário 

Calça Social 
 R$                       

27,00  
 R$                       

27,90  
 R$                       

25,90  
 R$                       

26,93  8 2 
 R$                                               

6,73  

Camisa Social manga 
Curta 

 R$                       
65,65  

 R$                       
54,22  

 R$                       
57,09  

 R$                       
58,99  6 2 

 R$                                            
14,75  

Sapato Social 
 R$                       

58,00  
 R$                       

75,00  
 R$                       

65,65  
 R$                       

66,22  6 1 
 R$                                            

16,55  

Cinto Social 
 R$                       

22,00  
 R$                       

28,00  
 R$                       

23,00  
 R$                       

24,33  6 1 
 R$                                               

6,08  

Crachá de Identificação 
 R$                         

0,83  
 R$                         

1,25  
 R$                         

0,99  
 R$                         

1,02  12 1 
 R$                                               

0,26  

TOTAL 
 R$                                            

44,37  

Obs. O valor do fardamento se refere a apenas para um motorista. 
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ANEXO IV 

QUANTITATIVO POR SECRETARIA 

MOTORISTA 
SECRETARIA 

TOTAL 
SDSCDH SEFAD SEPACTURDE EDUCAÇÃO 

44 HORAS SEMANAIS (UNIDADE) 27 4 6 32 69 

12/36 ESCALA (UNIDADE) 6 
   

6 

TOTAL 33 4 6 32 7 

 

PARA O ITEM – NO QUAL SE TRATA DA ESCALA DOS MOTORISTAS DE 12/36, SERÁ LICITADO O POSTO COM 2 MOTORISTAS. 

\ 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA 
 

À ______________________________________  

Em atendimento ao Edital do Pregão_________________________, apresentamos nossa proposta preços para 

atendimento ao objeto que versa sobre a Formação de Registro de preços corporativo para a contratação da prestação 

de serviços de motoristas, mediante a disponibilização de profissionais devidamente habilitados nas categorias “B”, 

“C” e “D”, com vistas a atender às demandas dos órgãos e entidades que integram a Prefeitura Municipal de Olinda, 

conforme especificado a seguir com base na Planilha de Custos que segue em Anexo: 

 

Lote___ – _______________________________________ 
 

Lote Especificação 
Quantitativo 

(1) 

Preço Unitário 
Mensal  

(R$) 

Preço Unitário 
Anual (R$) * 

(2) 

Total do 
Item**(R$)  

(3) = (1) x (2) 

xx 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO 
MOTORISTA  

   

 
 

xx 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO 
MOTORISTA 12/36 (POSTO COM 2 MOTORISTAS)  

   

 

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ .....................(POR EXTENSO) 

Prazo de validade da proposta: ______________ - {no mínimo: 60 (sessenta) dias}. 

O fornecimento ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Termo.  

Oferecemos garantia de qualidade dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Local e data 

_________________________________________________ 

Diretor ou representante legal – Identidade 
Nome legível/Carimbo da empresa/CPF. 

 

Obs.: A convenção que será utilizada na licitação PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS será:  PE000163/2020, REGISTRO NO TEM : 
31/01/2020, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR 1676/2020. NÚMERO DO PROCESSO: 13623.100558/2020-61. DATA DO 
PROTOCOLO: 31/01/2020. *MAS CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER A SUA PLANILHA DE ACORDO COM O SEU 
ENQUADRAMENTO (A SUA REALIDADE ) e a sua Convenção do sindicato ao qual estão vinculados (salvo nos casos que a 
convenção coletiva informa que: "OS SALÁRIOS QUE FAZEM PARTE DESTA CONVENÇÃO, NÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS 
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, AS EMPRESAS QUE ATUAREM NESSE SEGUIMENTO DEVERÃO REALIZAR 
ACORDOS INDIVIDUAIS COM RESPECTIVOS SINDICATOS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS". 
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ANEXO VI 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MOTORISTA 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este documento apresenta instrumentos para auxiliar no acompanhamento da execução dos 
serviços de motoristas, com base no item relativo a penalidades previsto neste estudo e na 
verificação dos quantitativos de postos em efetiva operação, devendo ser parte integrante do Edital 
e do Contrato a ser firmado. 
As atividades descritas deverão ser efetuadas sistematicamente pelo gestor do contrato e, caso 
existente, pela equipe responsável pela fiscalização/controle da execução dos serviços, com base nas 
orientações apresentadas. 
Deverão ser promovidas, quando for o caso, as devidas adequações em função das especificidades 
de cada contratação. 
O modelo proposto visa contribuir para aperfeiçoar o acompanhamento e o controle da qualidade 
da prestação dos serviços de motoristas. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os instrumentos propostos são o Formulário de Acompanhamento da Execução dos Serviços e do 
Formulário de Consolidação Mensal do Acompanhamento da Execução dos Serviços, os quais 
compreendem: 

 

A) REGISTRO DE FALHAS VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

B) VERIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE POSTOS SEM EFETIVA OPERAÇÃO. 
 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS E DO FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO MENSAL 

 
O Formulário de Acompanhamento da Execução dos Serviços é um instrumento que visa auxiliar no 
acompanhamento e no controle da execução de serviços de motorista contratados no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 
São apresentadas, a seguir, orientações para o preenchimento do documento: 
 

3. DADOS GERAIS 
 

A primeira parte dos Formulários refere-se à informação dos dados gerais do Contratante, do 
responsável pelo registro e do momento a que se refere o registro. 
Os dados devem ser preenchidos conforme o modelo a seguir: 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: MÊS DE REF.: DATA: 

UNIDADE: 

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO (Formulário de 

Acompanhamento da Execução): 

CARGO: ( ) GESTOR DO CONTRATO 

( ) FISCAL DO CONTRATO 

GESTOR (Formulário de Consolidação Mensal): 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: O campo destinado a órgão/entidade corresponde à identificação do 
Contratante, conforme consta no contrato. 
UNIDADE: Caso a contratação envolva mais de uma unidade onde ocorrerá a prestação dos 



 
 

 

 

Página 68 de 85 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593  

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

serviços, a avaliação pode ser realizada individualmente, pelo próprio gestor do contrato ou 
por um fiscal especialmente designado. Com base nas avaliações individuais das unidades, 
caberá ao gestor do contrato fazer a consolidação dessas avaliações em um único formulário. 
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO/CARGO (Formulário de Acompanhamento da Execução) ou 
GESTOR (Formulário de Consolidação Mensal): Os campos referem-se à identificação do 
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO e seu respectivo CARGO (Formulário de Acompanhamento da 
Execução), gestor do contrato ou o fiscal especialmente indicado para acompanhar a execução 
dos serviços contratados, ou do GESTOR (Formulário de Consolidação Mensal). 
MÊS DE REFERÊNCIA/DATA: Devem ser informados, ainda, o mês de referência dos registros, 
correspondente ao período da prestação de serviços que está sendo acompanhado, e a data 
em que foi realizado o registro. 

 

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
 

A segunda parte do Formulário se refere ao efetivo acompanhamento da execução, por meio do 
registro das falhas verificadas e da verificação dos quantitativos dos postos sem efetiva operação. 
Quanto ao acompanhamento da execução, os registros devem ser realizados sempre que for 
constatada a incidência de alguma das falhas indicadas na TABELA 03 do Item 22 do Termo de 
Referência para Pregão e do Termo de Referência, reproduzida abaixo: 

TABELA 03 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme 
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 

1 
Por empregado ou por 

ocorrência 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. 1 Por empregado e por 
dia 

3 Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material. 2 Por ocorrência 

4 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais. 

6 Por dia e por posto 

5 Destruir ou danificar documentos com culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência 

6 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato. 

5 Por ocorrência 

7 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado. 

5 Por ocorrência 

8 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

 

Item Descrição Grau Incidência 

9 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. 

1 Por item e por ocorrência 

10 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da CONTRATANTE. 

4 
Por empregado e por 

ocorrência 

 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

11 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal. 

1 Por empregado e por dia 

12 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições. 

1 Por empregado e por dia 

13 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 



 
 

 

 

Página 69 de 85 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593  

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

14 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários. 

1 Por ocorrência 

15 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

16 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência 

17 Efetuar o pagamento de salários 3 Por dia e por ocorrência 

 
18 

Efetuar o pagamento de vales-transportes, vales-refeições, seguros, encargos 
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas. 

 
2 

 
Por dia e por ocorrência 

19 Entregar o uniforme aos funcionários nas datas e periodicidades previstas. 1 Por dia 

20 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária. 

2 Por item e por dia 

21 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida para o 
pagamento. 

1 Por ocorrência e por dia 

 
22 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para 
sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida para o pagamento. 

 
1 

 
Por ocorrência e por dia 

23 
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos 
estipulados. 

1 Por dia 

É importante que a verificação da falha seja comunicada formalmente ao representante da 
Contratada, para que sejam adotadas as providências necessárias ao seu saneamento. Além disso, a 
devida notificação à Contratada é elemento essencial na instrução do processo administrativo para 
aplicação de penalidade. Vale lembrar que, conforme determina o §1º do art. 67 da Lei n° 8.666/93, 
a anotação deve ser realizada em registro próprio (em geral, livro de ocorrências). 
A verificação dos quantitativos de postos sem efetiva operação deve considerar o quantitativo de 
postos que não funcionaram em determinado período em relação ao previsto na contratação. 
 

A) REGISTRO DE FALHAS VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 
 

Com base nos itens indicados e seus respectivos graus e incidência, o gestor do contrato ou a equipe 
responsável pela fiscalização/controle deverá realizar o acompanhamento sistemático da execução 
dos serviços contratados e efetuar os devidos registros, conforme modelo a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA DATA DESCRIÇÃO DA FALHA VERIFICADA 

      

      

      

É importante que a verificação da falha seja comunicada formalmente ao representante da 
Contratada, para que adote as providências necessárias ao seu saneamento. 
Os registros das falhas verificadas devem ser consolidados, mensalmente, conforme modelo a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA DATA PONTOS CORRESPONDÊNCIA (MULTA - %) 

       

       

       

       

       

       

TOTAL   

VALOR DA MULTA PROPOSTO - R$  
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O valor da multa proposto deverá integrar processo administrativo para aplicação de penalidade. A multa 
correspondente somente será aplicada após regular processo administrativo. 

 

B) VERIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE POSTOS SEM EFETIVA OPERAÇÃO 
 

Sistematicamente, o gestor do contrato ou a equipe responsável pela fiscalização/controle deverá 
verificar os quantitativos totais dos serviços que não estão sendo efetivamente executados. Essa 
verificação é realizada a partir do confronto dos quantitativos de postos previstos na contratação 
com os observados durante a prestação dos serviços. Somente deverão ser liberados da fatura os 
valores correspondentes aos postos que estiveram efetivamente em operação, devendo o 
Contratante proceder aos devidos descontos quanto aos postos que, eventualmente, não estiveram 
em funcionamento em determinado(s) dia(s) do mês considerado. A realização dos descontos 
tratados neste item não prejudica a aplicação de sanções à Contratada, com base no registro de 
falhas verificadas na execução dos serviços, tratado no item anterior, ou em qualquer outro 
fundamento previsto em edital e contrato. 

 
O registro dos postos que não estiveram em efetiva operação, por dia considerado, deve ser 
realizado conforme modelo a seguir: 

 

DATA DESCRIÇÃO DO 
POSTO 

QUANTITATIVO DE 
POSTOS 

PREVISTO NA 
CONTRATAÇÃO 

QUANTITATIVO DE POSTOS 
SEM 

FUNCIONAMENTO, POR DIA 

Data em que foi 
verificado posto(s) 
sem 
funcionamento. 

Descrição do posto, 
contendo jornada, 
período e turno 
correspondentes. 

Quantitativo mensal de 
postos contratado, 
conforme termo de 
referencia e contrato. 

 
Quantitativo de postos que não 
estiveram em funcionamento, por dia 
verificado. 

O cálculo do valor a ser descontado da fatura mensal deve considerar a consolidação dos registros dos postos que não 
estiveram em efetiva operação, observando-se o modelo a seguir: 
 

 
DESCRIÇÃO DO 
POSTO 

QUANTITATIVO TOTAL DE POSTOS 
SEM FUNCIONAMENTO NO MÊS, 
POR DIA (A) 

VALOR DO 
POSTO/DI
A (B) 

VALOR A SER DESCONTADO 
DA FATURA 

(A*B) 

Descrição do 
 posto, 
contendo 
 jornada, 
período e turno 
correspondentes. 

Somatória dos quantitativos de 
postos que não estiveram em 
funcionamento, por dia verificado, 
no mês considerado. 

Valor unitário do 
posto, por dia, com 
base na fórmula 
(Valor Mensal 
do Posto/X) 

Valor a ser descontado da 
fatura, com base na fórmula 
(A*C*X)-(B*C) 

O valor X corresponde à média de dias de funcionamento do posto por mês. 

A verificação de postos sem efetiva operação, exceto se decorrente de solicitação expressa do 
Contratante, deve resultar em desconto correspondente no valor a ser pago à contratada, o que 
também é denominado de glosa, sem prejuízo de eventual aplicação de sanções. Importante 
ressaltar a necessidade de registro formal da inexecução dos serviços, nos instrumentos próprios, 
bem como de garantir ao contratado a oportunidade de contestar o desconto. O Formulário de 
Acompanhamento da Execução dos Serviços possui espaço específico para pronunciamento da 
empresa (justificativa/prazo para execução ou correção dos serviços - Contratada), devendo o 
preenchimento e a assinatura do documento por representante da contratada preceder o desconto. 

Não se confunde a glosa com a aplicação de sanções administrativas, cujas hipóteses estão 
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enumeradas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93 e para as quais a lei estabeleceu procedimentos e prazos 
específicos. Nesse último caso, o Formulário de Acompanhamento da Execução dos Serviços será 
utilizado na instrução do processo administrativo. 

 
FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
ÓRGÃO/ENTIDADE: MÊS DE REF.: DATA: 
UNIDADE: 
GESTOR: 

 
VALOR DA MULTA PROPOSTO, COM BASE NAS FALHAS REGISTRADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA DATA PONTOS CORRESPONDÊNCIA (MULTA - %) 

       

       

       

       

       

       

       
TOTAL   
VALOR DA MULTA PROPOSTO - R$  

*O valor da multa proposto deverá integrar processo administrativo para aplicação de penalidade. 
* A multa correspondente somente será aplicada após regular processo administrativo. 

VALOR TOTAL A SER DESCONTADO DA FATURA, COM BASE NOS QUANTITATIVOS DE POSTOS SEM EFETIVA 
OPERAÇÃO 
 

 

DESCRIÇÃO DO POSTO 
QUANTITATIVO TOTAL DE POSTOS SEM 
FUNCIONAMENTO NO MÊS, POR DIA (A) 

 
VALOR DO 

POSTO/DIA (B) 

VALOR A SER 
DESCONTADO DA 

FATURA 

(A*B) 

    

    
VALOR TOTAL A SER DESCONTADO DA FATURA (R$)  

*O valor X corresponde à média de dias de funcionamento do posto por mês. 
 
Assinatura (Gestor do Contrato) Nome/Cargo 

Data:  /  /   
 

Assinatura (Representante da Contratada) Nome/Cargo 

Data:  /  /   
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/_____ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/202_ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/202_ – PMO 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE OLINDA, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA REGISTRO 

FORMAL DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

TERCEIRIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA 

“B”, “C” E “D”, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDOS DO 

MUNICÍPIO DE OLINDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 

EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 

O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, 

Olinda - PE, 53010-230, Olinda, Pernambuco, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de 

____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°. 

___________ e portadora da cédula de identidade n°._____________, residente e domiciliada na 

cidade de ___ por força do Ato nº ____________, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº s 

8.666/93 e 10.520/02 e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº___/____ e Processo 

Licitatório nº ____/_____ referenciado, resolve REGISTRAR OS PREÇOS ofertados pela empresa 

vencedora do certame: _________________________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ______________________, com sede na Rua 

_________________, nº ___, na cidade de _____________, neste ato representada pelo Senhor (a) 

_________________________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _______________ e 

inscrito (a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado a Rua ________, na 

cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado FORNECEDOR,   mediante cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. Constitui o objeto desta Ata de Registro de Preços a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

TERCEIRIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA “B”, “C” E “D”, COM VISTAS A 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDOS DO 
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MUNICÍPIO DE OLINDA- conforme o Pregão Eletrônico nº ___/202_, Processo Licitatório nº 

___/202_-PMO, documentos que integram este instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA  

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

 
2.2.  O Registro dos Preços será formalizado mediante a convocação do participante detentor do 

melhor preço, para a assinatura desta ATA de REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir da convocação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO 

3.1. A contratação em tela tem amparo legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, no Decreto Municipal n0 177, 

de 29 de setembro de 2014, no Decreto Municipal n0097, de 18 de maio de 2015, no Decreto n0 

024/2018, no Decreto nº 042/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem. 

  

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 A composição da planilha foi formada medianta análise 
e média das variações das Planilhas de composições 

disponíveis.  

 VALOR UNIT.  
 VALOR 

MENSAL  VALOR ANUAL 

1 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTORISTA, 
DE 44 HORAS SEMANAIS ,TURNO DIURNO, SEGUNDA A SEXTA. 69 

R$             
4.684,01 

 R$      
323.196,69   R$   3.878.360,28  

2 
SERVICO DE PRESTACAO DE MAO DE OBRA - DO TIPO MOTORISTA, 
DE 12/36 HORAS SEMANAIS. SEGUNDA A DOMINGO (2 
MOTORISTAS CADA POSTO) 3 

 R$             
9.312,25 

 R$    
27.936,75     R$     335.241,00                         

TOTAL 
 

 R$          4.213.601,28  
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
5.1. As condições gerais de execução, as obrigações do Órgão Gerenciador e do Fornecedor 

registrado, penalidades, fiscalização e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo 

de Referência e no Edital. 
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei federal nº 8.666.1993. 

 
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor de forma, uma das quais se destina à fornecedora, o 

qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

 
Olinda, _____, de _____________ de 202_. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

_______________________ 
FORNECEDOR 

Testemunha: 
_____________________________ 

CPF/MF Nº 
 

Testemunha: 
__________________________ 

CPF/MF Nº 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº____/202_ 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLINDA, ATRAVÉS 

DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, E A EMPRESA ABAIXO 

RELACIONADA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA 

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA “B”, “C” E “D”, COM VISTAS A 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 

INDIRETA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE OLINDA, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2020-PMO E 

SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO de 2002, DA 

LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 de DEZEMBRO DE 2006, E SUAS 

ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N0 177, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014, 

DO DECRETO MUNICIPAL N0 097, DE 18 DE MAIO DE 2015, DO DECRETO 

MUNICIPAL N0 024/2018, DO DECRETO Nº 042/2020, APLICANDO-SE, 

SUBSIDIARIAMENTE, A LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/199 DE JUNHO DE 

1993, E NAS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS.  

 
 

O MUNICIPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da 

Secretaria da Fazenda e Administração, com sede na Av. Santos Dumont, 177 - Umuarama, Olinda - 

PE, 53010-230, Pernambuco, neste ato representado pelo (a) Secretário(a) de _____, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no CPF/MF sob o n°. __ e portadora da cédula de 

identidade n°.___, residente e domiciliada na cidade de ___ por força do Ato nº ___ nos termos do 

que dispõem as Leis Federais nº s 8.666/93 e 10.520/02, doravante denominado de CONTRATANTE e 

do outro lado a empresa _________ , inscrita no CNPJ(MF) sob o nº ___________, estabelecida na 

______________________, representada neste ato pelo(a), o(a) Sr(a). _________________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade nº ________ e inscrito 

(a) no CPF/MF sob o nº ______________________, doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e 

condições a seguir expressas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui-se objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA 

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA “B”, “C” E “D”, COM VISTAS A ATENDER ÀS 
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NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE 

OLINDA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº ___/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2020-PMO, e seus anexos.   
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 

2.1. O valor da contratação é de R$ _______________(_______________), estando inclusos todos os 

gastos com impostos, despesas administrativas, frete, taxas, mão-de-obra, seguros e demais tributos 

e despesas decorrentes da execução do objeto do presente instrumento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

3.1. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 

por interesse das partes, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

4.1. Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade dos órgãos e entidades do Município 

de Olinda, demandantes do serviço, nos locais discriminados pelos Contratantes, no regime de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, no período diurno, de segunda-feira a sexta-feira e nos regimes 

de 12 X 36 horas, também nos períodos diurno; 
 

4.2. Será concedido a todos os profissionais terceirizados, intervalo intrajornada de 1h (uma hora) ou 

2hs (duas horas) de almoço/descanso, em consonância com o horário de funcionamento do órgão 

Contratante; 
 

JORNADA DE TRABALHO NO REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS 

 INTRAJORNADA  

08:00 AS 12:00 1 HORA 13:00 AS 17:00 

08:00 AS 12:00 2 HORAS 14:00 AS 18:00 

 
Segue a Escala para os funcionários que atendem ao regime de 12x36 horas semanais:  
 

ESCALA DE FOLGA 12X36 HORAS SEMANAIS 

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 

HORA DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 HORA 

DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H 
(1 HORA DE 

PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE PAUSA) 

FOLGA 
07 H AS 19 H (1 

HORA DE PAUSA) 
FOLGA 

07 H AS 19 H (1 
HORA DE 
PAUSA) 

 
4.3. Não há previsão de profissional substituto durante o intervalo intrajornada. 
 

4.4. A prestação dos serviços objeto deste registro de preços envolve a contratação de profissionais 

devidamente habilitados, pela Contratada, de profissionais devidamente habilitados, apresentando 
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Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “B”, “C” e/ou “D”, nos termos da legislação 

específica, competindo a eles: 
 

a) Transportar pessoas, materiais, equipamentos, móveis, utensílios e documentos, conduzindo-

os aos locais determinados; 

b) Zelar pela conservação de materiais, equipamentos, móveis, utensílios e documentos 

transportados; 

c) Comparecer, imediatamente, sempre que convocado, ao local designado pelo Contratante, 

para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados à prestação dos serviços; 

d) Apresentar-se no local de partida com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos em 

relação ao horário programado; 

e) Manter registro de todas as ocorrências, comunicando imediatamente ao Contratante 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

f) Cumprir a programação, o roteiro de deslocamentos, as normas e os procedimentos 

estabelecidos pelo setor competente da Contratante, com atendimento sempre cortês e de 

forma a garantir a boa e regular prestação dos serviços; 

g) Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública; 

 
h) Os itinerários e os horários pré-determinados somente poderão ser alterados de comum 

acordo com o Contratante e sempre que forem necessários em decorrência de obras e/ou 

impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido de tráfego; 

i) Mediante requisição prévia do Contratante, realizar serviços fora dos dias e horários 

estabelecidos, com compensação das horas trabalhadas em outro dia, por meio da redução 

do horário de trabalho, de acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva da Categoria; 

j) Assumir o posto devidamente identificado, através de crachá funcional, trajado com o 

uniforme funcional e com aparência pessoal adequada; 

k) Conduzir os veículos de acordo com as normas de trânsito vigentes, observando a sinalização, 

a velocidade e o fluxo de trânsito; 

l) Responsabilizar-se por danos ou quaisquer prejuízos causados a terceiro, sem prejuízo da 

devida indenização ao erário, em caso de acidente causado por dolo ou culpa do condutor. 

m) Em caso de envolvimento em acidente com ou sem vítima informar ao setor de Transportes 

ao qual está lotado e  adotar rigorosamente os procedimentos, conforme Código de Transito 

Brasileiro; 

 
I – no caso de acidente sem vítima:  
a) adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para 
assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, sob pena do cometimento de infração de 
trânsito, conforme disposto no art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro;  
b) providenciar o registro do acidente em boletim de ocorrência; 
c) comunicar o ocorrido ao Setor de Transportes responsável; e  
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d) anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do condutor e 
arrolar testemunhas.  
 
II – no caso de acidente com vítima:  

m) Prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo; 

n) Adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito 

no local; 

o) Preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia; 

p) Adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por 

policial ou agente da autoridade de trânsito; 

q) Identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do 

boletim de ocorrência: 

r) Anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do 

condutor, os dados da vítima e arrolar testemunhas.  
 

Parágrafo único. Nos dois casos expostos, é vedado ao motorista fazer acordo extrajudicial com o 
condutor do outro veículo envolvido. 

 
n) Dirigir com cautela e moderação, garantindo a segurança de pedestres e passageiros; 

o) Zelar pela limpeza, manutenção e conservação dos veículos que conduzir; 

p) Verificar e, quando necessário, providenciar abastecimento de combustível, de água e de 

lubrificante para o veículo, após comunicação ao Contratante para viabilização dos serviços; 

q) Verificar o estado dos pneus e testar os sistemas de freio e elétrico do veículo para certificar-

se das suas condições, comunicando as eventuais falhas e indicando os reparos necessários 

ao Contratante; 

r) Permanecer à disposição do Contratante, no local designado pelo setor competente, quando 

não estiverem conduzindo veículos; 

s) Promover a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, observando a data de 

vencimento; 

t) Manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços, zelando por 

ela; 

u) Auxiliar pessoas com deficiência que utilizarem os serviços de condução na entrada e saída ao 

veículo; 

v) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

4.5. A escolha da categoria de habilitação do profissional ("B", "C" ou "D") se dará no momento da 

contratação, a critério do órgão Contratante; 
 

4.6. Os serviços serão prestados nos locais, nas quantidades e nas frequências relacionadas, 

devendo a Contratada ter disponibilidade para remanejamentos, quando solicitado pelo 

Contratante; 
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4.7. O condutor deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as 

normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 

4.8. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos serviços e à 

satisfação do Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A 

Contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelos serviços contratados, cumprindo, 

evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 

4.9. Por se tratar de uma Ata de Registro de Preços, o Órgão informará, no momento que assinar o 

Contrato, os horários de entrada e de saída dos profissionais terceirizados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado à Contratada, de acordo com a Execução dos serviços durante o 
mês subseqüente em um prazo de 30 (trinta) dias após comprovação do pagamento dos salários dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação dos serviços, e 
da demonstração do recolhimento de todos os tributos, encargos trabalhistas e contribuições sociais 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, 
correspondentes ao mês da última competência vencida, bem como apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, no endereço constante do Termo de 
Referência, anexo ao edital. 

 

5.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir, 
sendo autenticadas as que constarem autenticação bancária: Registro de Empregados, de cada um 
dos empregados vinculados aos serviços contratados; Controle de Horas; Convenção, Acordo ou 
Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores; Certificado de Regularidade do 
FGTS; GFIP e o arquivo SEFIP; Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 
Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); GPS-Recolhimento à Previdência Social; 
Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-9; PCMSO, 
nos termos da NR-7; CAT; PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego-MTE); Páginas da CTPS com anotações do registro de 
empregados; Aviso de concessão de férias; Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou 
declaração sob as penas da lei da não concessão; Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou 
declaração sob as penas da lei da não concessão; RAIS-Relação Anual de 
 
5.3. Informações Sociais; Atestados e justificativas de faltas; Termo de rescisão de contrato de 
trabalho,Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e pedido de demissão, Comunicação de 
Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 
 
5.4. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à data 
de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias autenticadas de todos os 
documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes 
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 
obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato, nos termos do Art. 78, VII, da 
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Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
 

5.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 
seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

 
5.6. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no último 
dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização. 
 

5.7. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês subsequente ao vencido. 
 
5.8. A empresa CONTRATADA deve apresentar ao ordenador de despesa, relação detalhada 
contendo os nomes de seus empregados que prestem, por qualquer tempo, serviços no âmbito da 
Administração Pública Estadual, direta e indireta, abrangendo todos os órgãos e entidades. Desta 
relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total identificação de cada 
empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da 
demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias 
especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo determinado; e local (is) de 
trabalho. 

 

5.9. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, 
apresentando recibos de salários pagos, cópia autenticada da folha de pagamento, comprovação de 
pagamento de vale-transporte e vale-refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na 
Nota Fiscal e fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, 
anexando as cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades 
legais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 

6.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e 

autorizadas pela Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Olinda. 
 

6.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias até 25% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, consoante a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) A Contratada, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita execução 
dos serviços descritos neste documento e da observância das obrigações previstas em lei e 
nas normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a: 
 

b) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais 
que interfiram em sua execução; 
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c) Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução; 

d) Para elaboração da sua fatura, a contratada deverá aplicar a alíquota de ISS e o valor do vale- 
transporte efetivamente praticados no município onde os serviços estarão sendo prestados. 

e) Comprovar habilitação dos condutores dos veículos, mediante apresentação de 
documentação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito, 
regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN/PE; 

f) Providenciar treinamento e reciclagem necessários para garantir a execução dos trabalhos 
dentro dos níveis de qualidade desejados; 

g) Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com foto 
recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho, além 
de sua habilitação para exercer sua atividade laboral; 

h)  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência, sob pena 
de desconto do valor do dia de serviço não prestado sobre o valor mensal a ser pago à 
Contratada; 

i)  Comunicar à unidade do Contratante que administra o contrato toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na 
equipe que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a Contratada 
deverá proceder conforme os itens 15.1.5 a 15.1.7 anteriores; 

j) Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante; 

k) Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

l) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 

m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pelo 
Contratante; 

n) Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
o) Apresentar, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

encargos; 
p) Fornecer vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços, 

obrigatoriamente, quando previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 
de acordo com o valor facial estabelecido; 

q) Prestar os esclarecimentos necessários ao Contratante sobre quaisquer fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços; 

r) Assumir todas as despesas de sua responsabilidade, decorrentes de danos materiais causados 
aos veículos ou bens de terceiros, bem como danos pessoais aos seus ocupantes ou a 
terceiros; 

s) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes da execução do contrato; 

t) Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito e/ou ambientais decorrentes da 
prestação dos serviços, durante a execução do contrato; 

u) 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; 



 
 

 

 

Página 82 de 85 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Av. Santos Dumont, nº 177 – Varadouro – Olinda/PE – CEP 53.010-230 

Fone: 3439-3165- Ramal: 232 – FAX/FONE: 3439-3593  

E-MAIL: cpl_olinda@hotmail.com 

 

Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda e Administração

v) Proceder à contratação ou comprovar a existência de aprendizes no seu quadro funcional, em 
cumprimento ao que determina o artigo 429 da CLT, que trata da obrigatoriedade da 
contratação de aprendizes por estabelecimentos de qualquer natureza, independente do 
número de empregados; 

w) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao veículo; 
x) Apresentar previamente escala anual de férias dos condutores de veículos, promovendo a 

substituição dos profissionais afastados, sem custo adicional para o Contratante; 
y) Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros, bem 

como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 
z) Comunicar ao Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como obras e/ou 

impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que impliquem na alteração 
de itinerários e horários; 

aa) Não permitir que qualquer condutor se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob 
efeito de substância tóxica, em obediência à Lei Federal nº 11.705/2008; 

bb) o condutor se abstenha de: 
1.1.bb.1. Utilizar veículo de serviço nos deslocamentos a partir de sua residência ao local de 

trabalho e vice-versa, bem como para almoço ou quaisquer fins pessoais; 
1.1.bb.2. Guardar os veículos oficiais em garagem residencial ou qualquer outra não oficial, 

salvo quando houver autorização expressa da autoridade máxima do órgão ou entidade; 
1.1.bb.3. Permitir o uso de veículos oficiais por servidor público, quando afastado por 

qualquer motivo do exercício da respectiva função; 
 

1.1.bb.3.1.  Excepcionalmente, no interesse da administração e condicionado à 
autorização prévia da autoridade máxima do órgão ou entidade, poderão ser 
utilizados veículos oficiais, bem como serviços de táxi ou similar, para transporte 
de servidores até a sua residência, nos casos em que o horário de trabalho do 
servidor for estendido por mais de 2 (duas) horas além do previsto na jornada de 
trabalho regular, com encerramento após às 20h (vinte horas), ou quando a 
prestação do serviço ocorrer em horário noturno. 

 

1.1.bb.3.2.  Ou por necessidade do serviço, devam permanecer em circulação. 
 

cc) Fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, submetendo-os 
previamente à aprovação da CONTRATANTE, de acordo com o descrito abaixo e com o 
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: 
 

dd) Fornecer conjunto de fardamento/uniforme composto por: 
 

1.1.dd.1. 02 (duas) calças sociais a cada 08 (oito) meses; 
1.1.dd.2. 02 (duas) camisas sociais manga curta a cada 06 (seis) meses; 
1.1.dd.3. 01 (um) cinto social a cada 06 (seis) meses; 
1.1.dd.4. 01 (um) sapato social a cada 06 (seis) meses. 

 
ee) Os uniformes deverão ser entregues com as seguintes características: 

 

1.1.ee.1. Calça social de microfibra ou oxford; 
1.1.ee.2. Camisas social manga curta, com botão; 
1.1.ee.3. Cinto social, fivela de metal niquelado; 
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1.1.ee.4. Sapato social de couro. 
1.1.ee.5. Obrigações e responsabilidades ambientais específicas 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

a) O órgão ou entidade Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas deste documento, obrigando-se, ainda, a: 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

c) Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da Contratada; 

d) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada; 

e) Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 

necessário, fiscal designado para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos serviços; 

f) Estabelecer programação, roteiro de deslocamentos, normas e procedimentos a serem 

observados na condução e manutenção dos veículos; 

g) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data 

de início da execução dos mesmos; 

h) Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários, 

benefícios e encargos; 

i) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

j) Esclarecer dúvidas com relação aos serviços a serem prestados; 

k) Responsabilizar-se por tarifas de estacionamentos, quando for o caso, durante a execução do 

contrato; 

l) Reembolsar à Contratada as eventuais despesas com estadia do condutor do veículo, 

comunicando-a com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, em caso de necessidade 

de pernoite, na forma e no valor estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da 

categoria; 

m) Viabilizar o abastecimento dos veículos, pelos condutores; 

n) Adotar as providências necessárias à manutenção ou à substituição dos veículos, quando 

comunicada a necessidade pelos condutores; 

o) Responsabilizar-se por multas lançadas pela autoridade de trânsito decorrentes de 

irregularidades circunstanciais causadas por falha técnica do veículo, desde que não 

ocasionada por negligência na manutenção do veículo pelo condutor. 

p) Indicar o local para o qual os veículos deverão ser recolhidos, diariamente; 

q) Assegurar que permaneça em posse do condutor a documentação relativa ao veículo; 

r) Garantir que a utilização dos veículos será adstrita às atividades da Contratante. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO 

9.1. O valor do Contrato será fixo e irreajustável, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade 

contratual inferior a 12 (doze) meses, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o 

disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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9.2. Decorrido o prazo de execução do objeto, que é de 12 (doze) meses contados a partir da data da 

proposta e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 12 

(doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

R = P0 {(I1/I0) - 1}, Onde: 

R = Valor do Reajuste 

P0= Valor do preço básico a ser reajustado 

I1 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data do aniversário da proposta. 

I0 = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data da Proposta. 

9.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I1, deve-se utilizar o último índice conhecido, devendo 

a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior. 
 

9.4 Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, 

inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 
 

9.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá 

pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena 

de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

10.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária:  
 

SEFAD – Secretaria da Fazenda e Administração (Órgão Gerenciador) 

Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fonte: 001. 

 

SEEJ – Secretaria de Educação, Esportes e Juventude 

Código Reduzido: 32381, 47208, 46746; Unidade Orçamentária: 17071; Função: 12; Subfunção: 361; 

Programa: 3026; Projeto/Atividade: 4104; Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fontes: 111, 120, 116; 

Unidade Gestora: PMO. 

 

SDSCDH – Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos 

Elemento de despesa: 3.3.90.37; Fonte: FMAS. 

 

SEPACTURDE – Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 

Programa: 7040; Ação: 8026; Elemento de despesa: 33.90.39; Subação: 765; Fonte: 01. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

11.1 As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 70 da 

Lei Federal n0 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril 

de 2020. 

11.2 Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 

12.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.2. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas 

hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Aplicar-se-á a Lei Federal n0 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal n0 8666/93, com 
suas modificações, nos casos omissos do presente contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

4.1. O Foro da Comarca de Olinda é o único competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes 

deste contrato. 

14.2. E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes este Instrumento em 04 (quatro) vias 

de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, para que 

produza assim os seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Olinda, _______de __________ de 2021 

 

SECRETARIA //////////////////////  

      CONTRATANTE 

      

  (NOME DA CONTRATADA) 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
1. ________________________________                      2.  ________________________________ 

 
CPF/MF nº_________________________     CPF/MF ____________________________  
 


