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PROCESSO SEDUC N° 039/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 023/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

por intermédio do Pregoeiro Público, designado pela Portaria nº 395/2022 de 13 de maio de 2022, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço GLOBAL, em regime de empreitada por preço 

unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 

de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 

de 2015, Decreto Estadual N° 49.103/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos que poderão ser adquiridos nos sites: 

www.ednaldopregoeirope.com.br e www.bnc.org.br. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00h do dia 26/10/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 26/10/2022 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC  www.bnc.org.br 

1 DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Limpeza em Ambiente Escolar, abrangendo prédio, mobiliário e equipamentos 
escolares, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, 
necessários para as unidades escolares e os prédios vinculados à Secretaria Municipal de 
Educação, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos financeiros utilizados para custeio da Prestação dos serviços objeto do presente edital, estão 
consignados no orçamento do Paulista para o exercício 2022, a seguir especificados: Unidade: 19102 – 
Fundo Municipal de Educação do Paulista, Função: 12 Educação, Sub Função: 361 Ensino Fundamental, 
Programa: 2011 Ensino Fundamental de Qualidade, 4014 Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil, Ação: 4017 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, 3.3.90.39.00 – Outros 
serviços terceiros pessoa jurídica, Fonte: 15400001 – Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos; 
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3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos  

3.2  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 

3.3     É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

3.4   Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, recuperação judicial, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 

3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas.  

3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
Nacional de Compras  

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras e 

c) Especificações do serviço objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante, que pagará à Bolsa 
Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico a taxa pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de 
Compras, anexo 04 

3.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o 
seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 
as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
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c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço 
global; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 
mandato previsto no item 4.6 “a”, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 
Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 
atos e operações no site: www.bnc.org.br.  

4.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através 
de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu 
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

4.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa 
Nacional de Compras. 

4.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de 
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

4.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br


 

 

 

 
Prefeitura Municipal do Paulista 

Secretaria de Educação 
 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 
 

PROCESSO SEDUC N° 039/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 023/2022 
 

4.8 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação. 

4.9 Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências 
deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no sistema 
eletrônico utilizado neste processo. 

4.10 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

4.11 3.3. Ao encaminhar a sua proposta inicial no Sistema BNC, a licitante declara o cumprimento pleno 
de todos os requisitos de habilitação e das exigências previstas neste Edital para a proposta. 

4.12 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual poderá enviar sua proposta e, consequentemente, fazer sua declaração, conforme o item 
anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

4.13 A empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei 
Complementar nº 123/2006, DEVERÁ assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos requisitos 
dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada. 

4.14 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa 
ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será 
considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas. 

4.15 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

4.16 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.16.1 Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar, 
conforme Lei nº 8.666/1993, ou empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de 
Pernambuco, de acordo com Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.16.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

4.16.3 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.16.4 Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

4.16.5 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo 
legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação 
ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

4.16.6 Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão; 

4.16.7 Cooperativa de mão de obra, conforme art. 5º da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012. 
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4.16.8 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.16.9 A vedação à participação de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, 
visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve 
questões de alta complexidade ou de relevante vulto, nas quais as empresas, isoladamente, não 
teriam condições de suprir os requisitos de habilitação previstos em edital, o que não se afigura no 
caso presente. 

4.16.10 Pessoa jurídica ou física, incluído o sócio majoritário, proibida de contratar com o Poder 
Público por infração da Lei de Improbidade Administrativa, durante o prazo que apontar a decisão 
condenatória; 

4.16.11 Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, 
conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 
e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa 
- ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha 
a ser contratada, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na 
fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em 
consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

4.16.12 A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia 
dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal 
regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual e/ou Municipal, no prazo previsto no 
inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

4.16.13 A vedação estabelecida na condição anterior não se aplica às atividades de que trata o 
art. 18, § 5º- C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme 
dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente 
com atividades vedadas. 

4.16.14 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.13  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através da 
Bolsa Nacional de Compras https://bnc.org.br/, Fone /WhatsApp: (42) 3026 4550 - Ponta Grossa – PR, E-
mail: contato@bnc.org.br. 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 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 o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
 
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

5.3 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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5.4 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.  

5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6 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. 

5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

6 DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

6.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

6.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 

6.3 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes 
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

6.4 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

6.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório 
prossegue com as demais licitantes. 

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 Global; 

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 no fornecimento 
dos bens. 
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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 120 (cento e vinte) dias, a contar da data 
de sua apresentação.  

7.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BNC, se o serviço 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 

7.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

7.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar 
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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 Pregoeiro 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 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

8.5  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.  d 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor Global. 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

8.8 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 ser de 
500,00 (quinhentos reais). 

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

8.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  

8.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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8.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

8.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

8.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento.  

8.27 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). 

8.28 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: 

8.28.1 no país; 

8.28.2 por empresas brasileiras;  

8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.28.4 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. 

8.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  

8.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 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. 

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

8.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02:00h (duas 
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.  

8.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 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.  

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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, através do 
sistema, no prazo de até 01 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

9.9 O Pregoeiro 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. 

9.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.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, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.2 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 até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
10.4 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. 

 
10.4.1 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. 

 
10.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
10.6 Habilitação jurídica:  

10.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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10.6.3 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; 

10.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

10.6.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

10.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.7.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

10.7.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

10.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

10.7.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.7.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.7.6 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei;  

10.7.7 caso o licitante detentor do menor preço global seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.7.8 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal 
das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução 
do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 
§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.8 Qualificação Econômico-Financeira. 

10.8.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em 
recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br


 

 

 

 
Prefeitura Municipal do Paulista 

Secretaria de Educação 
 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 
 

PROCESSO SEDUC N° 039/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 023/2022 
 

tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo; 

10.8.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 
PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação 
judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o 
plano de recuperação concedido ou homologado em juízo; 

10.8.3 Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo 
com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de   seu domicílio. 

10.8.4 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2021), exigíveis e 
apresentados na forma da lei; 

10.8.4.1 O balanço 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 vir acompanhados dos termos 
de abertura e de encerramento; 

10.8.4.2 As empresas que possuam escrituração contábil digital (ECD) obrigatória, nos termos 
da Instrução Normativa RFB nº 2003/2021, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis, que foram inserido no sistema 
SPED, acompanhados do Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Recibo de Entrega da 
Escrituração Contábil Digital junto à Receita Federal 

10.8.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social (2021), 
apresentado na forma da lei; 

10.8.6 Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar   o 
seguinte: 

10.8.6.1 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: 

 

 

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

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

10.8.8 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). 

10.8.9 Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme 
modelo constante do Anexo XI, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 
Administração e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo 
licitatório, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma do 
subitem 10.8.8. 

10.8.9.1 A declaração de que trata o item 10.8.9 deverá estar acompanhada da 
Demonstração do Resultado do exercício (DRE) relativa ao último exercício social (2021); 
 
10.8.9.2 A declaração de que trata o item 10.8.8 que apresentar divergência percentual 
superior a 10% (dez por cento), para cima ou para baixo, em relação à receita bruta 
discriminada na demonstração do resultado do Exercício (DRE) deverá estar acompanhada 
das devidas justificativas. 

10.8.10 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 

10.8.11 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 
alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

10.9 Qualificação Técnica  

10.9.1 Apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

10.9.1.1 Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante tenha executado para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços de limpeza e conservação, em áreas 
internas e externas, equivalentes a 50% da área total licitada. 
 

a. O atestado ou declaração de capacidade técnica deverá se referir a serviços 
prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada 
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no 
cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil-RFB. Será aceito o somatório 
de áreas em atestados ou declarações, desde que os períodos tenham sido prestados 
de forma concomitante. 

 
10.9.1.2 Experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços de 
limpeza ou de quaisquer serviços com dedicação de mão de obra, até a data da sessão pública 
de abertura do pregão: 
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a. Os períodos concomitantes serão computados uma única vez; 
 
b. Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos, 
registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 
 

10.9.1.3 Apenas será aceito o somatório de atestados de períodos concomitantes para comprovar 
os quantitativos mínimos exigidos. 

10.9.2   Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no 
mínimo 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em 
prazo inferior. 

10.9.3 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro 
em desacordo com as exigências do edital. 

10.9.4 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 

10.10 Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 
documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua 
emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá 
validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição. 

10.11 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos   documentos relacionados neste Edital; 

10.12 As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição. 

10.13 Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista da 
microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.13.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.14 Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo(a) Pregoeiro(a) nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

10.15 Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, e o disposto no subitem 10.11. 

10.16 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 
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10.17 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

10.18 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

10.19 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.20 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.21 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.22 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.23 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. 

10.24 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

10.25 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 
além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.26 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes. 

10.27 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro 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. 
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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 (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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. 
 
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. 
 
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, 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 outros 
03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
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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 123/2006. 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, ou, ainda, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

14 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

15 DO TERMO DE CONTRATO  

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

15.2 O adjudicatário terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

15.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
por meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de até 2 (dois) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  

15.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br


 

 

 

 
Prefeitura Municipal do Paulista 

Secretaria de Educação 
 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 
 

PROCESSO SEDUC N° 039/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 023/2022 
 

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19 DO PAGAMENTO 

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

20.1.1 não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 

20.1.2 apresentar documentação falsa; 

20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5 não mantiver a proposta; 

20.1.6 cometer fraude fiscal; 

20.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

20.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
20.3.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
 
20.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
 
20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
 

20.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
 
20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
20.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 
20.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 
20.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 
20.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 
20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
20.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

 
20.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica no sistema BNC. 

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

9.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente em campo próprio do sistema www.bnc.org.br. 
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21.5 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 

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

21.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

22.2 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, pelo 
Pregoeiro.   

22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6 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.  

22.7 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. 

22.8 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. 

22.9 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. 

22.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.ednaldopregoeirope.com.br e www.bnc.org.br. 

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

22.11.1 ANEXO I - Termo de Referência; 
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22.11.2 ANEXO II – Modelo de proposta; 

22.11.3 ANEXO III – Termo de Adesão – BNC 

22.11.4 ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema; 

22.11.5 ANEXO V – Declaração Inidoneidade 

22.11.6 ANEXO VI – Declaração Habilitação 

22.11.7 ANEXO VII – Declaração menor de idade; 

22.11.8 ANEXO VIII – Declaração ME/EPP 

22.11.9 ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 

22.11.10 ANEXO X – Declaração Vínculo 

22.11.11 ANEXO XI –Relação de Compromissos Assumidos pela Licitante 

22.11.12 ANEXO XII –Minuta de Contrato 

 

Paulista/PE, 07 de outubro de 2022. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

(Scaneado do Original disponibilizado em formato PDF) 
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ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA SEDUC Nº ___/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 023/2022, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

 CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

De acordo com o especificado no Anexo 01 do Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

.  
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ANEXO III 

 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL 
DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Nome:(Razão Social)    

CNPJ:    (  ) ME/ EPP                   

Endereço:     

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   Inscrição estadual:   

Telefone comercial:      

Representante legal:   E-mail*:   

RG:   Emissor:   

CPF:     

Celular:   Data de nasc:    

Responsável Financeiro:   Telefone:   
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e-mail financeiro:      

e-mail (                                                ) no qual gostaria de receber informativo de editais. 
Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais 

*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa   

1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões da Bolsa Nacional de Compras “BNC”, do qual declara 
ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.   

2. São responsabilidades do Licitante:   

i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais 
venha a participar;   

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;   

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas 
e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se 
responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e   

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras. 
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do 
regulamento. 

 
5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido 
ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.    

   

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____. 

 

 

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas)  
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ANEXO IV 

  

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

  

PARA FORNECEDORES:   

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. que 
diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o 
fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e 
serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o 
armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento 
de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte 
web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.  

Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante 

O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.   

Pelos Materiais e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de pagamento:   

  

  PLANO DE ADESÃO A:    R$ 98,10 única participação por edital. 

 PLANO DE ADESÃO B:    R$ 135,00 mensal 

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma 
nova tabela de cobrança.  

 Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.  

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.  

 O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como 
inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 
inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 
Chave Eletrônica.    

A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto bancário”.  
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A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante para 
o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.    

Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com 
reconhecimento de firma e procurações (se for o caso).  E o envio dos originais no prazo de 10 dias a 
contar da data da assinatura.  

Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.    

 

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____. 

   

 

________________________________________________________________________________  

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)  
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada. 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, que 

não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO MENORES 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 
27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o 
regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

______________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura 

Municipal do Paulista, que a empresa............................................................tomou conhecimento do 

Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos 

do Edital, e a prestar serviços de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

 

DECLARAÇÃO PARENTESCO 

(Razão Social)  ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_______________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso 
corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto 
ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE 

 

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n  , por intermédio do 

seu representante legal, Sr. (a)  , DECLARA que possui os seguintes contratos firmados 

com a iniciativa privada e administração pública: 

 

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Valor total do contrato 

 

 

  _       

 

 

Valor total dos Contratos    

 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DE CONTRATO SEDUC N.º _____/2022 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA/PE, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 

EMPRESA _________________________, 

INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ______, 

CONFORME, PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC 

Nº 039/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 

023/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro 

da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco, localizada à Av. Agamenon Magalhães, S/N, Centro, 

Paulista-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.408.839/0001-17, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, localizada à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista-PE, neste ato 

representado pelo Secretário, Dr. José Geraldo de Araújo Lima, brasileiro, Casado, Advogado, nomeado 

por meio da Portaria Nº 006/2022, datada em 05/01/2022, portador da Carteira de Identidade nº 2170144 

SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.026.994-20, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, 

neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________, inscrita no CNPJ sob o 

n° __________, estabelecida à Rua ________, N° _____, BAIRRO, CIDADE/UF, CEP ______, neste ato 

representada pelo (a) Sr. (a) ______________, RG n° _______ ÓRGÃO EXPEDIDOR, CPF n° 

_______________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente 

instrumento contratual, de acordo com Processo Licitatório SEDUC nº 039/2022, Pregão Eletrônico 

SEDUC nº 023/2022, e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam 

e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 

1. O presente instrumento fundamenta-se no Pregão Eletrônico SEDUC N° 023/2022, realizado na 
conformidade da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e Lei nº 10.520/02, e demais disposições pertinentes, do que, 
o Edital e a Proposta passam a fazer parte integrante deste, para todos os fins e efeitos de direito, 
independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

1. Constitui objeto deste instrumento a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Limpeza em Ambiente Escolar, abrangendo prédio, mobiliário e equipamentos escolares, visando à 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, necessários para as unidades escolares e os 
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prédios vinculados à secretaria municipal de educação, conforme especificações e quantidades constantes 
neste termo de referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO 

1. O valor Global é de R$ _______ (POR EXTENSO), de acordo com o julgamento final do Pregão 
Eletrônico SEDUC N° 023/2022, que deverá ser pago de acordo com as Medições expedidas pela 
fiscalização, em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de serviços, devendo constar o 
período correspondente a realização dos serviços devidamente assinado por um representante da 
contratada, pelo fiscal e gestor do contrato. 

DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1 Mensalmente deverá ser apresentado OBRIGATORIAMENTE juntamente com a nota fiscal, 
o relatório de AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO PREDIAL, conforme modelo constante no ANEXO VI, a ser preenchido e 
assinado pelo FISCAL e GESTOR do contrato. 

1.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação ou qualquer outra condição não 
satisfeita em relação à prestação dos serviços, sem que isto implique em alteração de preço 
ou indenização por atraso de pagamento. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a correção monetária. 

1.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando ônus 
para a contratante. 

2. Os pagamentos deverão ser efetuados mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente 
atestada, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

a) do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 
compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente 
identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se 
tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços continuados; 

b) da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e 

c) do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura 
que tenha sido paga pela Administração. 

4.  Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos na 
cláusula anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: 
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 
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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 Vale-refeição, e/ou declaração sob as penas da lei 
da não concessão; RAlS-Relação Anual de 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  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 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, prorrogando-se o prazo de pagamento, sem ônus ou 
acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso ocorrido no encaminhamento da fatura; 

6 A falta de regularização das obrigações acima referenciadas, por parte da CONTRATADA, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, poderá acarretar a rescisão do Contrato. 

7 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. 

8 A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal/ 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. 

9 Em caso de erro ou omissão na nota fiscal/fatura ou em outro documento que o substitua, a 
atualização financeira somente será devida após as devidas retificações ou substituição, não sendo 
computado o prazo de retificações para efeito de atualização do valor a ser pago. 

10 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato, na 
ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do 
Contratante, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelos órgãos entre o prazo 
referido no item 1 desta cláusula e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP  
Onde:  

Sigla Significado / Descrição  
 
EM Encargos Moratórios.  
N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.  
VP Valor da parcela a ser paga.  
I Índice de atualização financeira, assim apurado:  
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I = (TX/100)  

365  
TX = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA  
 

12.  A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte 
ao da ocorrência. 

13. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o 
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

14. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado 
na proposta de preços, a seguir especificado: 

BANCO –  
AGÊNCIA N°  
CONTA CORRENTE N°  
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°  

 
23 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção 
monetária. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da expedição da 
Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93, desde 
que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as 
condições sejam vantajosos para o Município do Paulista. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

1. As despesas decorrentes deste Contrato serão custeadas com recursos financeiros vinculados a 
seguinte dotação orçamentária: 

Unidade 
Orçamentária: 

19102 Fundo Municipal de Educação do Paulista – Administração Direta 

Programa: 2011 – Ensino Fundamental de Qualidade 

Programa: 2010 – Educação Infantil Cidadã 

Natureza da 
despesa:  

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico 

Fonte de Recurso: 154000001 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferências de 

Impostos 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL  

1. De acordo com o art. 2º da Lei 17.555/2021, o valor do contrato será reajustado com periodicidade 
anual, observadas as seguintes disposições:  

 
1.1 Os itens relativos à remuneração de mão-de-obra, aos benefícios e aos encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários serão reajustados no mesmo período e com base no valor ou 
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percentual fixados nas normas coletivas de trabalho da respectiva categoria profissional, nos 
termos do art. 2º, I, da Lei Estadual nº 17.555/2021.  
 
1.2 Os itens relativos aos benefícios não previstos nas normas coletivas de trabalho e demais 
insumos serão reajustados pelo IPCA, nos termos do art. 1º, III, do Decreto Estadual nº 
52.153/2022 c/c com o art. 2º, II, da Lei Estadual nº 17.555/2021, com anualidade contada a partir 
da data limite para a apresentação da proposta.  
 

2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá 
pleitear o reajuste dos preços até a data de eventual prorrogação e antes do final da vigência total do 
contrato, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajuste, 
referente aos itens previstos no subitem 1.2.  
 
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 Federal nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos 
materiais e dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza das áreas 
envolvidas, obriga-se a: 

2 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

3 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; 

4 Disponibilizar empregados qualificados, no mínimo, com ensino fundamental completo ou prática 
profissional no posto de trabalho, em quantidade necessária, portando crachá com foto recente e com sua 
função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho; 

5 Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, a listagem de materiais de consumo, 
equipamentos e utensílios, com os respectivos quantitativos mínimos, a serem disponibilizados 
mensalmente para a execução dos serviços, para análise e aprovação da CONTRATANTE, podendo ser 
propostos ajustes com base nas necessidades específicas das áreas a serem limpas, em conformidade 
com a relação apresentada pela Gestão Escolar no Anexo IV; 

6 Realizar periodicamente treinamento dos empregados quanto à metodologia de limpeza e à utilização 
de materiais, equipamentos e utensílios; 

7 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; 

8 Manter seu pessoal provido dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

9 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede 
elétrica; 
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10 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: 
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE; 

11 Fornecer à Contratante, no início de cada mês, todo o material de limpeza (saneantes domissanitários 
e produtos químicos) a ser utilizado na execução dos serviços de limpeza no período, em quantidade e 
qualidade adequada, para a aprovação pela fiscalização do contrato, bem como documento em que conste 
a relação dos itens que serão utilizados no mês considerado, com os respectivos quantitativos mínimos; 

12 Completar ou substituir o material considerado insuficiente ou inadequado pela Contratante, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

13 Elaborar plano de trabalho dos serviços a serem executados, indicando as atividades, com as 
respectivas frequências e os responsáveis, devendo ser aprovado pela CONTRATANTE; 

14 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 
maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar atendimento a eventuais 
necessidades para manutenção das áreas limpas; 

15 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
preposto dos serviços da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes; 

16 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pela CONTRATANTE; 

17 Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas 
de segurança e medicina do trabalho; 

18 Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

19 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, devendo providenciar 
reposição imediata em caso de ausência ou atraso; 

20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, inclusive, quanto à produtividade 
praticada, fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais e equipamentos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela legislação e pelas 
normas técnicas vigentes; 

21 Distribuir nos sanitários, observando as frequências e os quantitativos adequados e visando evitar o 
desperdício, papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a garantir a manutenção de seu 
abastecimento; 

22 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, materiais e dos 
equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de 
serviços; 

23 Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, 
quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da aplicação de saneantes 
domissanitários, quanto à qualidade, à quantidade e à destinação, nas áreas de escopo dos trabalhos. 
Essas atividades são da inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome 
perante os órgãos fiscalizadores; 

mailto:gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br


 

 

 

 
Prefeitura Municipal do Paulista 

Secretaria de Educação 
 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 
 

PROCESSO SEDUC N° 039/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 023/2022 
 

24 Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento 
da CONTRATANTE; 

25 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas dependências da 
execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da CONTRATANTE; 

26 Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não 
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

27 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e encargos; 

28 Caso se enquadre no requisito previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 15.209/2013, deverá reservar 5% 
(cinco por cento) da mão-de-obra contratada para atender às condições elencadas no citado dispositivo; 

a) O disposto neste item poderá ser excepcionado nas hipóteses previstas na legislação que trata 
sobre a matéria. 

29 Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados da 
Contratante; 

30 Encaminhar à CONTRATANTE, devidamente assinado e, quando for o caso, com justificativa/prazo 
para execução ou correção dos serviços, Formulário de Avaliação da Execução dos Serviços de Limpeza, 
em até 3 (três) dias úteis da data de recebimento do referido documento; 

31 Elaborar e encaminhar à Contratante relatório com a descrição dos serviços efetivamente executados 
e os respectivos valores apurados, até o primeiro dia útil subsequente ao mês de prestação dos serviços; 

32 Emitir a Nota Fiscal/Fatura e apresentar à Contratante, no primeiro dia útil após a notificação do valor 
aprovado. 

33 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, mesmo que 
inferiores aos constantes de proposta apresentada no certame. 

34 A Contratada deverá 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, 
conforme inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS 

35 Receber do Contratante informações a respeito dos programas de uso racional dos recursos que 
impactem o meio ambiente; 

36 Adotar as medidas para o uso racional e reaproveitamento das águas indicadas na Lei Estadual n° 
14.572, de 27/12/2011, nas edificações abrangidas pela referida norma, utilizando as águas servidas e a 
água proveniente das chuvas em atividades que não requeiram o uso de água potável proveniente do 
Serviço de Abastecimento Público de Água, devendo, em especial: 

a) utilizar a água proveniente das chuvas para a lavagem de vidros, calçadas e pisos; 

b) utilizar as águas servidas para a lavagem de garagens e pátios. 
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37 Adotar medidas para a redução do consumo de energia elétrica quanto à utilização de iluminação, 
máquinas, equipamentos, refrigeração e ventilação relacionada aos serviços de limpeza e conservação, 
devendo, em especial: 

a) realizar os serviços de limpeza do ambiente de trabalho no horário do expediente, evitando 
consumo de energia elétrica a partir das 18h30 e utilizando, sempre que possível, a luz natural; 

b) utilizar equipamentos com especificações que atendam aos requisitos inerentes à eficiência 
energética; 

c) fechar as janelas, informar ao gestor do contrato sobre a necessidade de reparação de portas e 
janelas quebradas ou fora de alinhamento, bem como de reparação de fugas de ar, água e fluido 
refrigerante, quando o ambiente for refrigerado. 

38 Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que estiverem 
sendo ocupadas; 

39 Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como 
lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento 
de instalações energizadas; 

40 Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se essas não estão impedindo a saída do ar 
condicionado ou aparelho equivalente; 

41 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, o sistema de proteção 
elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de pó, 
enceradeiras, etc.; 

42 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus aparelhos elétricos, 
extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras. Evitar ao máximo o 
uso de extensões elétricas; 

43 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 
fornecidas pelo Contratante. 

44 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem 
ruído no seu funcionamento, devendo, em especial: 

a) A certificar-se que os aspiradores de pó utilizados na prestação dos serviços possuem 
Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução CONAMA 
n° 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa n° 15, de 18/02/2004, e legislação correlata. 

45 Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

46 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
sobre resíduos sólidos; 

47 Separar e entregar ao Contratante pilhas e baterias destinadas para descarte que contenham em 
suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, bem como lâmpadas fluorescentes e 
frascos de aerossóis em geral, ou aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência 
técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que 
esses adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 
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tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em atendimento à Resolução CONAMA nº 401, 
de 5 de novembro de 2008; 

48 Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente aos fabricantes 
para destinação final, ambientalmente adequada, em atendimento à Resolução CONAMA nº 416, de 30 
de setembro de 2009, bem como à Instrução Normativa do IBAMA nº01, de 18 de março de 2010; 

49 Quando implantado pelo Contratante Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, colaborar de 
forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, 
em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pelo 
Contratante; 

50 Fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados e otimizar o seu uso quanto à capacidade e 
necessidade; 

51 Fornecer saneantes domissanitários devidamente notificados ou registrados no órgão de vigilância 
sanitária competente do Ministério da Saúde, em conformidade com o Decreto Federal nº 8.077, de 13 de 
agosto de 2013, que regulamenta a Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976; 

52 Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários; 

53 Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise 
e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com empregados da Contratada, ou com 
terceiros; 

54 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços;  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. O órgão Contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas do presente instrumento, com a observância das obrigações previstas em lei e nas normas 
aplicáveis, obrigando-se, ainda, a:  

2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, emitindo, mensalmente, 
relatório sobre a qualidade dos serviços prestados; 

3. Indicar instalações sanitárias e vestiários com armários, para uso dos empregados da 
CONTRATADA; 

4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos; 

5. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela CONTRATADA; 

6. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e fiscal designado para 
auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos serviços; 

7. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de início 
da execução dos mesmos; 

8. Avaliar a execução dos serviços, em conformidade com o Modelo de Avaliação da Execução dos 
Serviços de Limpeza, parte integrante deste Termo de Referência; 
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9. Indicar o valor a ser faturado pelos serviços prestados, considerando eventuais descontos aplicados 
com base nos procedimentos de Avaliação da Execução dos Serviços de Limpeza, e encaminhar a 
liberação de pagamento da Nota Fiscal/Fatura aprovada; 

10. Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os salários, benefícios e 
encargos; 

11. Acompanhar, mensalmente, a entrega dos materiais de limpeza (saneantes domissanitários e 
produtos químicos) e higiene a serem utilizados na execução dos serviços, verificando se os quantitativos 
e a qualidade dos itens apresentados estão adequados; 

12. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto de limpeza e higiene, material ou 
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos 
ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades e nível de qualidade estabelecido pela 
CONTRATANTE; 

13. Solicitar à CONTRATADA o acréscimo de produtos de limpeza, materiais ou equipamentos 
considerados insuficientes à adequada prestação de serviços; 

14. Receber e acompanhar a relação nominal dos empregados contratados; 

15. Verificar se o número de empregados alocados para o serviço é compatível com o remunerado pelo 
contrato, garantindo assim a prestação eficiente dos serviços; 

16. Registrar a frequência dos empregados; 

17. Manter livro de registro, no qual deverão ser documentadas as ocorrências havidas, devendo notificar 
a empresa sobre tais ocorrências, valendo-se, inclusive, da aplicação de advertência ou multas; 

18. Fiscalizar a quantidade e qualidade dos serviços, não aceitando materiais e equipamentos com 
qualidade inferior à contratada; 

19. Acompanhar diariamente os postos de trabalho, assim como também a execução dos serviços; 

20. Analisar e aprovar plano de trabalho elaborado pela CONTRATADA; 

21. Checar a cópia da folha de pagamento dos empregados envolvidos na prestação dos serviços; 

22. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas; 

23. Solicitar regularmente os comprovantes de pagamento que demonstrem a regularidade da empresa 
contratada junto ao FGTS, Previdência Social e CND – Certidão Negativa de Débito, correspondente ao 
mês da última competência vencida; 

24. Atestar a Nota Fiscal/Fatura (artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e artigo 63 da Lei nº 4.320/64). 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS 

25. Repassar à Contratada informações detalhadas a respeito dos programas de uso racional dos 
recursos que impactem o meio ambiente; 

26. Repassar à Contratada orientações referentes a procedimentos a serem adotados para redução do 
consumo de energia e ao descarte de materiais potencialmente poluidores; 
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27. Receber os descartes, encontrados pela Contratada durante a execução dos serviços, de pilhas e 
baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, bem como 
de lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral, responsabilizando-se pela entrega aos 
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para o tratamento ou destinação final; 

28. Receber os pneumáticos inservíveis, abandonados ou dispostos inadequadamente e encontrados 
pela Contratada durante a execução dos serviços, responsabilizando-se pelo encaminhamento aos 
fabricantes para a devida destinação final. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou 
por prepostos designados, podendo para isso: 

2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência 
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

3. Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 
imperfeição na execução dos serviços; 

2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para comprovar o 
registro de função profissional; 

3. Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por 
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadas em contrato; 

4. A avaliação mensal dos serviços deverá ser realizada juntamente com os gestores de cada escola, 
sendo emitido um relatório individual de cada edificação/ prédio constante no Anexo v. 

5. Utilizar-se dos procedimentos indicados no Modelo de Avaliação da Execução dos Serviços de 
Limpeza, parte integrante deste Edital, para controle da qualidade da prestação dos serviços; 

6. Encaminhar à CONTRATADA Formulário de Avaliação dos Serviços de Limpeza, parte integrante 
deste Termo de Referência (Anexo V), devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente 
designado para avaliação dos serviços e/ou gestor do contrato, até 3 (três) dias úteis de cada avaliação 
periódica, com os resultados parciais da avaliação mensal, eventuais considerações e solicitações de 
correção dos serviços; 

7. Encaminhar à CONTRATADA, até 3 (três) dias úteis da apresentação pela empresa de relatório 
com a descrição dos serviços efetivamente executados e os respectivos valores apurados, o Relatório 
Mensal de Avaliação dos Serviços de Limpeza, elaborado a partir da consolidação dos resultados das 
avaliações periódicas, com a indicação do valor a ser liberado da Nota Fiscal/Fatura mensal. 

8. Cabe ao Fiscal do Contrato: 

8.1 Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; 
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8.2 Ter pleno conhecimento dos termos contratuais 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; 

8.3 Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (art. 68 da Lei nº 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; 

8.4 Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro 
dos prazos estabelecidos; 

8.5 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.; 

8.6 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; 

8.7 Recusar serviço irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado 
e aceito pela Administração; 

8.8 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 

8.9 Emitir avaliação da qualidade do serviço; 

8.10 Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada, devidamente registrados em ata. 

8.11 Solicitar, a qualquer tempo, a documentação relativa ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, insumos e vale-transporte efetivamente aplicados pela 
Contratada aos funcionários vinculados à prestação do serviço; 

8.12 Acompanhar mensalmente a execução do contrato, inclusive quanto ao pagamento efetivo 
das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas devidas aos funcionários da Contratada, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do instrumento 
contratual e determinando, se for o caso, o ajuste das faturas para o saneamento das 
inconsistências observadas na aplicação das alíquotas ou valores. 

9 CABE AO GESTOR DO CONTRATO: 

9.1 Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 
Contratada, a fim de apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

9.2 Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à Contratada; 

9.3 Emitir avaliação da qualidade do serviço; 

9.4 Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.5 Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 
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9.6 Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelos fiscais; 

9.7 Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância 
das exigências contratuais e legais; 

9.8 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 
não seja ultrapassado; 

9.9 Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais; 

9.10 Solicitar a qualquer tempo, e para instrução do processo de pagamento, a documentação 
relativa ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, insumos e vale-
transporte efetivamente aplicados pela Contratada aos funcionários vinculados à prestação do 
serviço; 

9.11 Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada determinando o ajuste 
dos preços a pedido do fiscal do contrato ou quando observar inconsistência entre as alíquotas ou 
os valores efetivamente aplicados e os constantes na proposta apresentada pela empresa na 
Licitação, após a análise dos documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias, insumos, vale-transporte, entre outros, dos funcionários vinculados ao 
contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar 
com o Município de Paulista/PE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta 
por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

1.1 Apresentar documentação falsa; 

1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.3 Falhar na execução do contrato; 

1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

1.5 Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 

1.6 Cometer fraude fiscal; 

1.7 Fizer declaração falsa; 

1.8 Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 

2 O retardamento da execução previsto no subitem 1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela Administração, a execução do 
contrato, após 07 (sete) dias, contados da data constante na ordem de serviço; 

2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela Administração, os serviços definidos 
no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de 
execução do contrato e quando verificado prejuízo para a Administração. 
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3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata 
o subitem 1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 1.6. 

4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 do item 1.6 desta 
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 
(vinte) pontos, cumulativamente. 

Tabela 1 

Grau da 
Infração 

Pontos da 
Infração 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

5. O comportamento inidôneo previsto no subitem 1.4 estará configurado quando a 
CONTRATADA executar atos tais como os descritos no Capítulo II-B do Código Penal inserido pelo 
Art. 178 da Lei n° 14.133/2021. 

6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais): 

Tabela 2 

Grau Correspondência 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato por incidência 

Tabela 3 
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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 
Manter funcionário sem os EPIs necessários para a execução 
dos serviços. 

2 Por empregado ou 
porocorrência 

4 
Fornecer materiais e/ou equipamentos sem a qualidade 
adequada e/ou em quantitativos insuficientes para a execução 
dos serviços. 

5 Por ocorrência 

5 
Descumprir produtividade prevista na(s) planilha(s) de custos 
da proposta vencedora da licitação, disponibilizando 
quantitativo de postos inferior ao previsto. 

5 Por ocorrência 

6 Fornecer informação falsa sobre serviço ou substituição de 
material. 

2 Por ocorrência 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais. 

6 Por dia e por posto 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes. 

3 Por ocorrência 

9 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto docontrato. 

5 Por ocorrência 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

12 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

13 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: 

14 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal. 

1 Por empregado e por 
dia 

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

1 Por empregado e por 
dia 
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16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

18 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

19 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência 

20 Efetuar o pagamento de salários. 3 Por dia e por 
ocorrência 

21 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 

22 Entregar o uniforme aos funcionários nas datas e 
periodicidades previstas. 

1 Por dia 

23 Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista e previdenciária. 

2 Por item e por dia 

24 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida para o pagamento. 

1 Por ocorrência e por 
dia 

25 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 

26 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

7. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 
com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

8 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Regulamento Municipal e na ausência 
deste, no Decreto Estadual nº 42.191/2015. 

9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

10 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento 
a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente 
exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 

11 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 
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será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

12 Caso a faculdade prevista no item 10 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da 
garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será 
descontado de pagamentos devidos ao contratado; 

13 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 11 e 12 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

14 Decorrido o prazo previsto no item 13, o contratante encaminhará a multa para cobrança 
judicial; 

15 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, a contar da solicitação da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

1. A Secretaria de Educação se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 
seguintes casos: 

a) Quando a CONTRATADA falir, dissolver a sociedade ou modificar a sua finalidade de 
modo que, a juízo do MUNICÍPIO, prejudique a execução do contrato; 

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte o serviço, objeto do contrato, 
qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do Município, será 
nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das 
combinações legais e contratuais cabíveis. 

c) Quando a CONTRATADA não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das demais 
obrigações contratuais. 

d) Caso a qualidade dos serviços não corresponda ao que foi ajustado, o contrato será 
rescindido, sem ônus para o Município, mediante procedimento administrativo, assegurada 
ampla defesa e o contraditório. 

2. Ocorrendo motivo que justifique e aconselhe, atendido em especial interesse do MUNICÍPIO, poderá 
o presente contrato ser rescindido por mútuo acordo, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços 
prestados até a data da rescisão, excluída sempre qualquer indenização por parte do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

1. A contratação se deu através de licitação pública na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o regime 
de execução indireta, do tipo Menor preço Global. 

2. O objeto da licitação deverá ser executado de acordo com as condições e prazos estabelecidos no 
termo de referência, anexo I do edital que passa a fazer parte integrante do presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA 
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1.  A CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias, após a assinatura do presente contrato, prestará garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, nos termos do artigo 56 da Lei federal 
n° 8.666/1993, ressalvada a modalidade de garantia sob a forma de caução em dinheiro, que deverá ser 
prestada no momento da assinatura do contrato. 

2. A garantia deverá ter validade durante toda a execução do CONTRATO e após 90 (noventa) dias 
do término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação de prazo. 

3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

I. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas: 

II. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do Contrato; 

III. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

1.  As partes usando da disponibilidade que lhes concede o Art. 87 do Código Civil Brasileiro elegem o 
Foro da Comarca do Paulista/PE, como o único competente para dirimir todas e quaisquer questões 
decorrentes do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

1. Os casos omissos serão resolvidos segundo a legislação específica que rege a matéria, 
considerando-se precipuamente, o interesse público do MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito. 

 
Paulista – PE, ______ de __________ de 2022. 

 
 
 

José Geraldo de Araújo Lima 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

(Representante) 
(Razão Social) 
CONTRATADA 

  
  

Nome completo 
GESTOR DO CONTRATO 

Nome completo 
FISCAL DO CONTRATO 
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CI 03/2022

1
Centro de Educação Infantil Nilo 

Pereira
R. DR JOSÉ MARIANO PARATIBE Paulista / PE 237,02 752,38 989,40

0 (não tem esquadria de 
vidro)

2
Colégio Municipal José Firmino da 

Veiga
AV FLORIANO PEIXOTO CENTRO Paulista / PE 3.304,30 2.883,05 6.187,35 109,83

3 Creche Escola Municipal Nossa Prata RUA LUAR DE PRATA, 60 NOSSA PRATA/MARANGUAPE II Paulista / PE 1.597,56 802,44 2.400,00 58,40

4 Creche Municipal Jesus de Nazaré
R. WALFRIDO LINS DE MORAIS, 

289
JANGA Paulista / PE 61,08 670,21 731,29 46,89

5
Creche Municipal Maria Anunciada de 

Arruda - Irmã Linda
R. FILIPINAS, 1790 PAU AMARELO Paulista / PE 191,19 244,00 435,19 9,88

6 Creche Municipal Tio Roberto AV BRASIL MARANGUAPE I Paulista / PE 8.889,76 1.255,30 10.145,06 27,01

7 CRECHE NOSSA SENHORA DO O Av. Floresta, 160 JANGA Paulista / PE 396,19 400,00 796,19
0 (não tem esquadria de 

vidro)

8 ESCOLA COMUNITÁRIA COSTA AZUL R. Chipre NOSSA SENHORA DO Ó Paulista / PE 1.372,67 732,33 2.105,00 23,00

CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES TIO 
ROBERTO

9 CEMEDI Telma Palmeira RUA SEVERINO BARBOSA JANGA Paulista / PE 1.965,42 596,55 2.561,97 34,39

Área Total

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Paulista, 18 de Junho de 2022

Área Interna
Área de Esquadrias 

(janelas)

ASSUNTO: LEVANTAMENTO DAS ÁREAS E ESQUADRIAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

                 Em atendimento a solicitação desta secretaria, foi elaborado o levantamento das áreas e esquadrias de todas Unidades Educacionais do Município 
do Paulista. Segue relação abaixo:

Nº Unidade Escolar Endereço Área Externa

Relação de Áreas - Unidades Educacionais do Municipio de Paulista



10
Escola Municipal Abelardo Sales de 

Siqueira
SITIO JAGUARIBE JAGUARIBE Paulista / PE 79,04 278,31 357,35 1,00

11
Escola Municipal Agamenon 

Magalhães
AV AGAMENON MAGALHÃES FRAGOSO Paulista / PE 41,97 425,63 467,60 12,00

12 Escola Municipal Amaro Alexandrino R AGEU MAGALHÃES, 15 PARATIBE Paulista / PE 306,66 115,09 421,75 4,00

13
Escola Municipal Brigadeiro Aldo 

Pinho Alves
R. VALDEMAR DE OLIVEIRA ENGENHO MARANGUAPE Paulista / PE 728,42 1.035,91 1.764,33 9,90

14
Escola Municipal Comendador Arthur 

Lundgren
AV. LINDOLFO COLLOR PARATIBE Paulista / PE 122,91 274,26 397,17 17,56

15
Escola Municipal Cônego Costa 

Carvalho
R. 33 MARANGUAPE I Paulista / PE 5.087,72 963,57 6.051,29 32,56

16
Escola Municipal João Pereira de 

Oliveira Filho
R. EQUADOR, 827 LOTEAMENTO CONCEIÇÃO Paulista / PE 130,34 554,84 685,18 11,30

17
Escola Municipal Coronel José 

Joaquim de Lima e Silva
R. 84, 21 MARANGUAPE II Paulista / PE 242,20 407,40 649,60 24,90

18
Escola Municipal Dr Carlos Alberto da 

Silva Alves
R. 89 MARANGUAPE I Paulista / PE 0,00 609,00 609,00 12,00

19 Escola Municipal Geraldo Pinho Alves R. BELO HORIZONTE, 417 LOTEAMENTO CONCEIÇÃO Paulista / PE 40,96 324,46 365,42 11,00

20 Escola Municipal Dra Gelda Amorim AV. LJNDOLFO COLLOR PARATIBE Paulista / PE 175,88 456,86 632,74 25,89

21
Escola Municipal Edison Gomes do 

Rêgo
R. SEVERINO MONTEIRO DE 

JESUS, 740
JANGA Paulista / PE 274,10 1.856,75 2.130,85 13,80

22
Escola Municipal Escritor Ariano Vilar 

Suassuna
RUA MARIA DOLORES DE PINHO 

SEABRA, 538
PAU AMARELO Paulista / PE 4.673,59 950,29 5.623,88 4,41

23
Escola Municipal Escritor Carlos 

Drummond de Andrade
AV. PREF. GERALDO PINHO 

ALVES
JARDIM MARANGUAPE Paulista / PE 32,41 139,32 171,73 5,80

24 Escola Municipal Frederico Lundgren R. LIMOEIRO, 456 ARTHUR LUNDGREN Paulista / PE 0,00 532,23 532,23 9,06

25
Escola Municipal Governador Carlos 

Wilson Campos
R. PAUDALHO, 10 JANGA Paulista / PE 2.340,17 2.732,71 5.072,88 189,36

26
Escola Municipal Miguel Arraes de 

Alencar
R. RUI BARBOSA, 137 JANGA Paulista / PE 756,65 1.216,24 1.972,89 23,37

27 Escola Municipal Heinz Hering R. 144 JARDIM PAULISTA ALTO Paulista / PE 1.400,31 707,43 2.107,74 48,16

28
Escola Municipal Imperatriz Maria 

Leopoldina
R. 39, 05 MARANGUAPE II Paulista / PE 198,00 385,46 583,46 52,00

29 Escola Municipal Irmã Assunta AV. RUI BARBOSA, 217 MARIA FARINHA Paulista / PE 93,38 707,68 801,06 45,98

30
Escola Municipal Jaime Gonçalves 

Bold
R. MARECHAL HERMES DA 

FONSECA, 180
VILA TORRES GALVÃO Paulista / PE 403,29 895,74 1.299,03 39,88

31
Escola Municipal João Fonseca de 

Albuquerque
R. PROJETADA NOSSA SENHORA DO Ó Paulista / PE 687,79 670,11 1.357,90 27,94

32
Escola Municipal Manoel Alves de 

Morais Navarro
R. GAMELEIRA, 06 ARTHUR LUNDGREN I Paulista / PE 52,65 177,06 229,71 2,40



33
Escola Municipal Manoel Gonçalves 

da Silva
R. 126 MARANGUAPE I Paulista / PE 0,00 394,45 394,45 12,00

34 Escola Municipal Marcilio Dias R. MANOEL CHAVES FIGUEIROA PAU AMARELO Paulista / PE 80,44 950,68 1.031,12 62,73

35
Escola Municipal Margarida Alacoque 

Alencar Sampaio
R. PEDRA DOURADA LOTEAMENTO CONCEIÇÃO Paulista / PE 3.081,03 1.510,73 4.591,76 69,16

36 Escola Municipal Maria da Neves R. 47 JARDIM PAULISTA ALTO Paulista / PE 432,00 360,00 792,00 10,40

37
Escola Municipal Maria Luzia Pessoa 

de Andrade
R. A-04 PARATIBE Paulista / PE 280,51 950,69 1.231,20 32,50

38
Escola Municipal Marília Russel Pinho 

Alves
R. PANELAS ARTHUR LUNDGREN II Paulista / PE 446,28 630,53 1.076,81 17,16

39
Escola Municipal Ministro Etelvino 

Lins
R. VITÓRIA RÉGIA, 445 JANGA Paulista / PE 22,50 439,50 462,00 55,98

40
Escola Municipal Ministro Marcos 

Freire
R. 09 MARANGUAPE I Paulista / PE 2.854,88 911,43 3.766,31 10,09

41 Escola Municipal Pescador José Reis R. PETROLEO, 610 PAU AMARELO Paulista / PE 33,41 508,66 542,07 9,69

42
Escola Municipal Poetisa Cecília 

Meirelles
R. CAPIM GUINÉ, 30 FRAGOSO Paulista / PE 15,93 170,92 186,85 8,80

43
Escola Municipal Presidente Tancredo 

de Almeida Neves
R. 47, 246 JARDIM PAULISTA BAIXO Paulista / PE 0,00 236,75 236,75 10,10

44
Escola Municipal Professor Paulo 

Freire
R. AGUAZINHA, 15 JANGA Paulista / PE 69,88 880,21 950,09 26,17

45 Escola Municipal Salvador Dimech R. POETA JOÃO NEVES JANGA Paulista / PE 66,81 280,31 347,12 0,80

46
Escola Municipal Professora Alga 

Marina
R. ALAGOINHA, 75 ARTHUR LUNDGREN Paulista / PE 0,00 601,49 601,49 40,77

47
Escola Municipal Professora Edna 

Marinho da Silva
R. CANTOR LUIZ GONZAGA, 20 JAGUARANA Paulista / PE 0,00 261,70 261,70 41,52

48
Escola Municipal Professora Iracema 

Castro
R. POETA MANUEL BANDEIRA, 12 MIRUEIRA Paulista / PE 56,40 356,40 412,80 3,34

49
Escola Municipal Professora Jandira 

Wanderley Bastos
R. SALVADOR, 350 PAU AMARELO Paulista / PE 26,18 374,61 400,79 8,16

50
Escola Municipal Professora Maria da 

Conceição da Paz
R. 99 MARANGUAPE II Paulista / PE 974,16 718,98 1.693,14 50,16

51
Escola Municipal Professora Rubenita 

de Lima Cavalcanti
R. PETROLINA ARTHUR LUNDGREN I Paulista / PE 792,81 618,95 1.411,76 69,16

52
Escola Municipal Professora Terezinha 

Camarotti
AV. JOÃO PAULO II MIRUEIRA Paulista / PE 1.095,37 1.365,93 2.461,30 16,98

53
Escola Municipal Professora Neide 

Aparecida  (MUMBECA)
R. JOSÉ ANACLETO DA SILVA PARATIBE Paulista / PE 1.340,89 793,67 2.134,56 31,90

54
Escola Municipal Radialista Edvaldo 

Morais
R. 76, 135 MARANGUAPE I Paulista / PE 0,00 439,86 439,86 13,96



55 Escola Municipal Rosa Amélia
AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

867
JANGA Paulista / PE 1.422,73 985,42 2.408,15 30,05

56 Escola Municipal Rural Mata do Ronca SÍTIO RONCA MIRUEIRA Paulista / PE 1.223,62 169,05 1.392,67 2,36

57 Escola Municipal São Bento R. SÃO BENTO, 4414 ARTHUR LUNDGREN I Paulista / PE 91,86 282,30 374,16 4,44
58 Escola Municipal Susie Régis R. SÃO BERNARDO JAGUARANA Paulista / PE 112,59 198,48 311,07 41,52

59 Escola Municipal Zulima Pinho Alves R. 59, 22 JARDIM PAULISTA BAIXO Paulista / PE 91,01 256,18 347,19 15,24

60 Grupo Escola Municipal Frei Guido AV. JOÃO PAULO II, 212 MIRUEIRA Paulista / PE 253,60 706,52 960,12 31,87

61
ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER 

CÂMARA
R. 99, S/N MARANGUAPE II Paulista / PE 2.326,81 837,08 3.163,89 75,00

62 Secretaria de Educação Av. Mal. Floriano Peixoto CENTRO Paulista / PE 194,86 1725,69 1.920,55 294,00

63
BIBLIOTECA PUBLICA DA CIDADE DO 

PAULISTA
Av. Mal. Floriano Peixoto CENTRO Paulista / PE 0,00 1.134,84 1.134,84 FECHADO, SEM ACESSO

OBS: As áreas externas que se encontram zeradas, significa que a edificação ocupa 100% do terreno.

Matrícula: 045710
Engenheira Civil

Rayssa Chaves Silva
                _________________________________________

RAYSSA CHAVES 
SILVA:09478557424

Assinado de forma digital por 
RAYSSA CHAVES SILVA:09478557424 
Dados: 2022.07.18 09:55:27 -03'00'



I -

 II -

01 -

III -

PERCENTUAL

  A1 - 20,00%

  A2 - 8,00%

  A3 - 2,50%

  A4 - 1,50%

  A5 - 1,00%

  A6 - 0,20%

  A7 - 3,00%

  A8 - 0,60%

36,80%

PERCENTUAL

 B1 - 9,17%

 B2 - 0,54%

 B3 - 1,53%

 B4 - 0,28%

 B5 - 0,94%

 B6 - 0,15%

12,61%

PERCENTUAL

 C1 - 3,10%

 C2 - 9,31%
12,41%

PERCENTUAL

 D1 - 1,00%

 D2 - 1,10%

 D3 - 0,33%

2,43%

PERCENTUAL

 E1 - 2,95%

 E2 - 3,00%

 E3 - 1,25%

7,20%

PERCENTUAL

 F1 - 9,21%

9,21%

PERCENTUAL

80,66%

IV -

01 -

 MÃO-DE-OBRA  (SUPERVISOR) 

BASE PARA CÁLCULO VALOR (R$)

Salário 3.075,52                            
TOTAL 3.075,52                            

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS VALOR (R$)

1.994,54                            

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                        (AUXILIAR DE 

LIMPEZA) 
4.467,40R$                       

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A VALOR (R$)

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 227,69                               

TOTAL DO GRUPO F 227,69                               

Aprovisionamento 1/3 constitucional Férias sobre licença maternidade 74,19                                 

Incidência Grupo A sobre Grupo licença maternidade 30,91                                 

TOTAL DO GRUPO E 178,05                               

TOTAL DO GRUPO D 60,09

GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE VALOR (R$)

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 72,95                                 

Aviso Prévio indenizado + Férias e 1/3 Const. + 13˚ + Contribuição Social 24,73                                 

FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado 27,20                                 

Indenização compensatória por demissão s/ justa causa 8,16                                   

13º Salário 230,22                               

TOTAL DO GRUPO C 306,88

GRUPO D - INDENIZAÇÕES VALOR (R$)

TOTAL DO GRUPO B 311,83

GRUPO C - GRATIFICAÇÕES VALOR (R$)

Adicional 1/3 Férias 76,66                                 

Licença Paternidade 6,92                                   

Acidente de trabalho 23,24                                 

Aviso Prévio Trabalhado 3,71                                   

Férias 226,76                               

Faltas Legais 13,35                                 

Ausências por Doença 37,83                                 

SEBRAE 14,84                                 

TOTAL DO GRUPO A 910,01                               

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO VALOR (R$)

SENAC 24,73                                 

INCRA 4,95                                   

RAT Reajustado (RAT X FAP) 74,19                                 

FGTS 197,83                               

Salário Educação  61,82                                 

SESC 37,09                                 

MONTANTE A (AUXILIAR DE LIMPEZA)

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS VALOR (R$)

Previdência Social 494,57                               

BASE PARA O CÁLCULO: R$

Salário 2.472,86                            

TOTAL 2.472,86                            

A planilha foi elaborada com base no Salário de R$ 1.537,76 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) atribuído ao Encarregado, 

estipulado pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, STEALMOAIC, registrada no MTE em 15/02/2022 (vigência: 01/01/2022 - 31/12/2022), 

considerando-se a necessidade de um Encarregado para cada 30 (trinta) postos.

Serviço Assistencial de R$ 66,15 (sessenta e seis reais e quinze centavos) por empregado terceirizado.

Vale refeição no valor unitário de R$ 8,42 (Oito reais e quarenta e dois centavos) por dia trabalhado, descontados 20% referente ao PAT.

Cesta básica no valor mensal de R$ R$ 114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos), descontados 20% referente ao PAT.

 MÃO-DE-OBRA  (AUXILIAR DE LIMPEZA)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS  SERVIÇOS DE LIMPEZA  E CONSERVAÇÃO PREDIAL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PAULISTA

POSTO DE 14 HORAS DIÁRIAS - DIURNO (2ª Feira a 6ª Feira)

INFORMAÇÕES GERAIS:

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial Normativo de R$ 1.236,43 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), 

estipulado pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, STEALMOAIC, registrada no MTE em 15/02/2022 (vigência: 01/01/2022 - 31/12/2022).
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VI -

  A1 - 

  A2 - 

  A3 - 

A5-

VII -

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES - AUXILIAR DE LIMPEZA (COM 

PARTICIPAÇÃO FRACIONÁRIA DO SUPERVISOR - Encarregado):
4.681,97                            

01- Auxiliar de Limpeza      4.467,40                                                            1/1 4.467,40                            

 02 - 
Supervisor 

(encarregado)      
6.436,87                                                            1/30 214,56                               

TOTAL DO GRUPO A 880,72                               

Participação do SUPERVISOR (Encarregado)  no valor total mensal da mão de obra AUXILIAR DE LIMPEZA

CATEGORIA

(A)                                                                   

VALOR TOTAL MENSAL DA MÃO DE OBRA 

(R$)

(B)                                                    

PARTICIPAÇÃO

(A * B)                                                                   

(R$)

Serviço Assistencial 132,30

Vale - Refeição 258,72

Uniformes 181,43                               

MONTANTE B (SUPERVISOR - Encarregado)

INSUMOS

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES VALOR (R$)

Vale-Transporte 308,27                               

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS VALOR (R$)

2.480,63                            

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                          

(SUPERVISOR - Encarregado)
5.556,15R$                       

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A VALOR (R$)

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 283,17                               

TOTAL DO GRUPO F 283,17                               

Aprovisionamento 1/3 constitucional Férias sobre licença maternidade 92,27                                 

Incidência Grupo A sobre Grupo licença maternidade 38,44                                 

TOTAL DO GRUPO E 221,44                               

TOTAL DO GRUPO D 74,74                                 

GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE VALOR (R$)

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 90,73                                 

Aviso Prévio indenizado + Férias e 1/3 Const. + 13˚ + Contribuição Social 30,76                                 

FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado 33,83                                 

Indenização compensatória por demissão s/ justa causa 10,15                                 

13º Salário 286,33                               

TOTAL DO GRUPO C 381,67                               

GRUPO D - INDENIZAÇÕES VALOR (R$)

TOTAL DO GRUPO B 387,82                               

GRUPO C - GRATIFICAÇÕES VALOR (R$)

Adicional 1/3 Férias 95,34                                 

Licença Paternidade 8,61                                   

Acidente de trabalho 28,91                                 

Aviso Prévio Trabalhado 4,61                                   

Férias 282,03                               

Faltas Legais 16,61                                 

Ausências por Doença 47,06                                 

SEBRAE 18,45                                 

TOTAL DO GRUPO A 1.131,79                            

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO VALOR (R$)

SENAC 30,76                                 

INCRA 6,15                                   

RAT Reajustado (RAT X FAP) 92,27                                 

FGTS 246,04                               

Salário Educação  76,89                                 

SESC 46,13                                 

MONTANTE A  (SUPERVISOR) 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS VALOR (R$)

Previdência Social 615,10                               



VIII - PERCENTUAL

01 - 5,00%

  02 - 5,00%

10,00%

IX -

  01 - 

  02 - 

  03 - 

XI -

  A1 - 

  A2 - 

  A3 - 

  A4 - 

A6-

PERCENTUAL VALOR (R$)

  B1 - 100% 2.472,86

  B3 - 80,66% 1.994,54

  B4 - 100% 1.257,42

  B5 - 

XII - PERCENTUAL

01 - 5,00%

02 - 5,00%

10,00%

XIII -

  01 - 

  02 - 

  03 - 

XIV -

XV -

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos) 3.816,15R$                       

 VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO  (com participação fracionária do Supervisor - Encarregado)

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos) 9.822,17R$                       

0,1425 0,8575 3.272,35                                                                     3.816,15                                                    543,80 

 VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

PIS 1,65%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25%

PARTICIPAÇÃO 

DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   

(TO)

PARTICIPAÇÃO DOS 

INSUMOS + DEMAIS 

COMPONENTES  %      

(P0′)

PARTICIPAÇÃO DOS 

INSUMOS + DEMAIS 

COMPONENTES  R$     (P0′′)

VALOR TOTAL R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          (P1)

VALOR DOS TRIBUTOS            (P1 - 

P0′′)                                            (R$)

TRIBUTOS SOBRE INSUMOS PERCENTUAL

ISS 5,00%

COFINS 7,60%

Despesas Administrativas / Operacionais 148,74                               

Lucro 148,74                               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 297,49                               

TOTAL DO GRUPO B 1.717,45                            

O percentual provisionado, para a elaboração da planilha referencial, foi de Aproximadamente 30,00%

TOTAL DOS INSUMOS (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                     2.974,86                            

 DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS VALOR (R$)

Grupo A dos Insumos 5.724,82                            

GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VALOR (R$)

Materiais de Limpeza; Manutenção e Depreciação de Equipamentos. 1.717,45                            

GRUPO B - BASE PARA CÁLCULO SUB - TOTAL

Salário do Auxiliar de Limpeza      2.472,86                            
Encargos Sociais 4.467,40                            

Cesta Básica 228,78

Uniformes 181,43                               

TOTAL DO GRUPO A 1.257,42                            

Vale-Transporte 344,43                               

Serviço Assistencial 132,30

Vale - Refeição 370,48

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos) 6.006,02R$                       

MONTANTE B (AUXILIAR DE LIMPEZA)

INSUMOS

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES VALOR (R$)

0,1425 0,8575                                    5.150,16                                    6.006,02                                                    855,86 

X -
 VALOR TOTAL MENSAL DO HOMEM CONSIDERANDO A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM PARTICIPAÇÃO 

FRACIONÁRIA DE SUPERVISOR (Encarregado)

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25%

PARTICIPAÇÃO 

DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   

(TO)

PARTICIPAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 

PROVISÕES + DEMAIS 

COMPONENTES  %      

(P0′)

PARTICIPAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES + 

DEMAIS COMPONENTES  

R$     (P0′′)

VALOR TOTAL R$        (P0′′ / 

P0′)                          (P1)

VALOR DOS TRIBUTOS            (P1 - 

P0′′)                                           (R$)

ISS 5,00%

COFINS 7,60%

PIS 1,65%

Lucro 234,10                               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 468,20                               

TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL

DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA VALOR (R$)

Despesas Administrativas / Operacionais 234,10                               



XVI -
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XVII -

                                        

FATOR K                                    

(1)                                       (2)                                      (3). (4)                                       (5)                                      

6.006,02 3.816,15 0,001428571 8,58 5,45

6.006,02 3.816,15 0,000285714 1,72 1,09

6.006,02 3.816,15 0,000183908 1,10 0,70Esquadria Externa - (Face Interna)                                1,8064 

Outras - (Especificar)

(6)                                      

Áreas internas em geral                              14,0317 

Áreas Externa - Tipo 2

ÁREA TIPO

(1)                                        

PRODUTI-

VIDADE                                   

(1/m²)

(2)                                        

FREQUÊNCIA 

NO MÊS                                    

(horas)

                               2,8063 

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR METRO QUADRADO  

ÁREA TIPO

PREÇO MENSAL UNITÁRIO 

DA PLANILHA DE CUSTOS                   

(R$)

PREÇO MENSAL UNITÁRIO                         POR 

METRO QUADRADO                                                    

(R$)

Áreas internas em geral – 

salas de aula/Áreas 

administrativas

0,0014285714

Áreas externas -pátios e 

quadras descobertos/Áreas de 

circulação externa/calçadas

0,0002857143

Esquadrias 0,0001839080

(3)                                        

FREQUÊNCIA 

NO 

TRIMESTRE                                    

(horas)

(4)                                        

JORNADA DE 

TRABALHO NO 

MÊS                                    

(horas)

(5)                                        

JORNADA DE 

TRABALHO NO 

TRIMESTRE                                    

(horas)

ESTABELECIMENTO DO FATOR K PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO POR METRO QUADRADO 

Fator K = (1/a*b/d) ou (1/a*c/e)



I -

 II -
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  A8 - 0,60%

36,80%

PERCENTUAL
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 B2 - 0,54%

 B3 - 1,53%

 B4 - 0,28%

 B5 - 0,94%

 B6 - 0,15%

12,61%

PERCENTUAL

 C1 - 3,10%

 C2 - 9,31%
12,41%

PERCENTUAL

 D1 - 1,00%

 D2 - 1,10%

 D3 - 0,33%

2,43%

PERCENTUAL

 E1 - 2,95%

 E2 - 3,00%

 E3 - 1,25%

7,20%

PERCENTUAL

 F1 - 9,21%

9,21%

PERCENTUAL

80,66%

IV -

01 -

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS  SERVIÇOS DE LIMPEZA  E CONSERVAÇÃO PREDIAL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PAULISTA

POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª Feira a 6ª Feira)

INFORMAÇÕES GERAIS:

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial Normativo de R$ 1.236,43 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), 

estipulado pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, STEALMOAIC, registrada no MTE em 15/02/2022 (vigência: 01/01/2022 - 31/12/2022).

A planilha foi elaborada com base no Salário de R$ 1.537,76 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) atribuído ao Encarregado, 

estipulado pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022, STEALMOAIC, registrada no MTE em 15/02/2022 (vigência: 01/01/2022 - 31/12/2022), 

considerando-se a necessidade de um Encarregado para cada 30 (trinta) postos.

Serviço Assistencial de R$ 66,15 (sessenta e seis reais e quinze centavos) por empregado terceirizado.

Vale refeição no valor unitário de R$ 8,42 (Oito reais e quarenta e dois centavos) por dia trabalhado, descontados 20% referente ao PAT.

Cesta básica no valor mensal de R$ R$ 114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos), descontados 20% referente ao PAT.

 MÃO-DE-OBRA  (AUXILIAR DE LIMPEZA)

BASE PARA O CÁLCULO: R$

Salário 1.236,43                            

TOTAL 1.236,43                            

MONTANTE A (AUXILIAR DE LIMPEZA)

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS VALOR (R$)

Previdência Social 247,29                               

FGTS 98,91                                 

Salário Educação  30,91                                 

SESC 18,55                                 

SENAC 12,36                                 

INCRA 2,47                                   

RAT Reajustado (RAT X FAP) 37,09                                 

SEBRAE 7,42                                   

TOTAL DO GRUPO A 455,01                               

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO VALOR (R$)

Férias 113,38                               

Faltas Legais 6,68                                   

Ausências por Doença 18,92                                 

Licença Paternidade 3,46                                   

Acidente de trabalho 11,62                                 

Aviso Prévio Trabalhado 1,85                                   

TOTAL DO GRUPO B 155,91

GRUPO C - GRATIFICAÇÕES VALOR (R$)

Adicional 1/3 Férias 38,33                                 

13º Salário 115,11                               

TOTAL DO GRUPO C 153,44

GRUPO D - INDENIZAÇÕES VALOR (R$)

Aviso Prévio indenizado + Férias e 1/3 Const. + 13˚ + Contribuição Social 12,36                                 

FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado 13,60                                 

Indenização compensatória por demissão s/ justa causa 4,08                                   

TOTAL DO GRUPO D 30,05

GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE VALOR (R$)

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 36,47                                 

Aprovisionamento 1/3 constitucional Férias sobre licença maternidade 37,09                                 

Incidência Grupo A sobre Grupo licença maternidade 15,46                                 

TOTAL DO GRUPO E 89,02                                 

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A VALOR (R$)

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 113,84                               

TOTAL DO GRUPO F 113,84                               

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS VALOR (R$)

997,27                               

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                        (AUXILIAR DE 

LIMPEZA) 
2.233,70R$                       

 MÃO-DE-OBRA  (SUPERVISOR) 

BASE PARA CÁLCULO VALOR (R$)

Salário 1.537,76                            
TOTAL 1.537,76                            



V -

PERCENTUAL

  A1 - 20,00%
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36,80%

PERCENTUAL
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 B2 - 0,54%
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12,61%

PERCENTUAL

 C1 - 3,10%

 C2 - 9,31%
12,41%

PERCENTUAL

 D1 - 1,00%

 D2 - 1,10%

 D3 - 0,33%

2,43%

PERCENTUAL

 E1 - 2,95%

 E2 - 3,00%

 E3 - 1,25%

7,20%

PERCENTUAL

 F1 - 9,21%

9,21%

PERCENTUAL

80,66%

VI -

  A1 - 

  A2 - 

  A3 - 

A5-

VII -

VIII - PERCENTUAL

01 - 5,00%

  02 - 5,00%

10,00%

IX -

  01 - 

  02 - 

  03 - 

MONTANTE A  (SUPERVISOR) 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS VALOR (R$)

Previdência Social 307,55                               

FGTS 123,02                               

Salário Educação  38,44                                 

SESC 23,07                                 

SENAC 15,38                                 

INCRA 3,08                                   

RAT Reajustado (RAT X FAP) 46,13                                 

SEBRAE 9,23                                   

TOTAL DO GRUPO A 565,90                               

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO VALOR (R$)

Férias 141,01                               

Faltas Legais 8,30                                   

Ausências por Doença 23,53                                 

Licença Paternidade 4,31                                   

Acidente de trabalho 14,45                                 

Aviso Prévio Trabalhado 2,31                                   

TOTAL DO GRUPO B 193,91                               

GRUPO C - GRATIFICAÇÕES VALOR (R$)

Adicional 1/3 Férias 47,67                                 

13º Salário 143,17                               

TOTAL DO GRUPO C 190,84                               

GRUPO D - INDENIZAÇÕES VALOR (R$)

Aviso Prévio indenizado + Férias e 1/3 Const. + 13˚ + Contribuição Social 15,38                                 

FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado 16,92                                 

Indenização compensatória por demissão s/ justa causa 5,07                                   

TOTAL DO GRUPO D 37,37                                 

GRUPO E - LICENÇA MATERNIDADE VALOR (R$)

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 45,36                                 

Aprovisionamento 1/3 constitucional Férias sobre licença maternidade 46,13                                 

Incidência Grupo A sobre Grupo licença maternidade 19,22                                 

TOTAL DO GRUPO E 110,72                               

GRUPO F - INCIDÊNCIA DO GRUPO A VALOR (R$)

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 141,59                               

TOTAL DO GRUPO F 141,59                               

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS VALOR (R$)

1.240,32                            

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                          

(SUPERVISOR - Encarregado)
2.778,08R$                       

MONTANTE B (SUPERVISOR - Encarregado)

INSUMOS

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES VALOR (R$)

Vale-Transporte 154,13                               

Serviço Assistencial 66,15

Vale - Refeição 185,24

Uniformes 181,43                               

TOTAL DO GRUPO A 586,95                               

Participação do SUPERVISOR (Encarregado)  no valor total mensal da mão de obra AUXILIAR DE LIMPEZA

CATEGORIA

(A)                                                                   

VALOR TOTAL MENSAL DA MÃO DE 

OBRA (R$)

(B)                                                    

PARTICIPAÇÃO

(A * B)                                                                   

(R$)

01- Auxiliar de Limpeza      2.233,70                                                            1/1 2.233,70                            

 02 - 
Supervisor 

(encarregado)      
3.365,03                                                            1/30 112,17                               

VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES - AUXILIAR DE LIMPEZA (COM 

PARTICIPAÇÃO FRACIONÁRIA DO SUPERVISOR - Encarregado):
2.345,87                            

DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA VALOR (R$)

Despesas Administrativas / Operacionais 117,29                               

Lucro 117,29                               

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 234,59                               

TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL

ISS 5,00%

COFINS 7,60%

PIS 1,65%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25%

PARTICIPAÇÃO 

DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   

(TO)

PARTICIPAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 

PROVISÕES + DEMAIS 

COMPONENTES  %      

(P0′)

PARTICIPAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 

+ DEMAIS COMPONENTES  

R$     (P0′′)

VALOR TOTAL R$        (P0′′ / 

P0′)                          (P1)

VALOR DOS TRIBUTOS            (P1 - 

P0′′)                                           (R$)

0,1425 0,8575                                   2.580,46                                   3.009,28                                                   428,82 

X -
 VALOR TOTAL MENSAL DO HOMEM CONSIDERANDO A MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM PARTICIPAÇÃO 

FRACIONÁRIA DE SUPERVISOR (Encarregado)

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos) 3.009,28R$                       

MONTANTE B (AUXILIAR DE LIMPEZA)



XI -

  A1 - 

  A2 - 

  A3 - 

  A4 - 

A6-

PERCENTUAL VALOR (R$)

  B1 - 100% 1.236,43

  B3 - 80,66% 997,27

  B4 - 100% 719,42

  B5 - 

XII - PERCENTUAL

01 - 5,00%

02 - 5,00%

10,00%

XIII -

  01 - 

  02 - 

  03 - 

XIV -

XV -

XVI -

__1__

 700
191,40 ///////

___1___

  191,40
///////

___1___  

3500
191,40 ///////

___1___

  191,40
///////

___1___     

250
8,80 ///////

___1___

  191,40
///////

XVII -

                                        

FATOR K                                    

(1)                                       (2)                                      (3). (4)                                       (5)                                      

3.009,28 2.059,36 0,001428571 4,30 2,94

3.009,28 2.059,36 0,000285714 0,86 0,59

3.009,28 2.059,36 0,000183908 0,55 0,38

INSUMOS

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES VALOR (R$)

Vale-Transporte 172,21                               

Serviço Assistencial 66,15

Vale - Refeição 185,24

Cesta Básica 114,39

Uniformes 181,43                               

TOTAL DO GRUPO A 719,42                               

GRUPO B - BASE PARA CÁLCULO SUB - TOTAL

Salário do Auxiliar de Limpeza      1.236,43                            
Encargos Sociais 2.233,70                            

Grupo A dos Insumos 2.953,13                            

GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VALOR (R$)

Materiais de Limpeza; Manutenção e Depreciação de Equipamentos. 885,94                               

TOTAL DO GRUPO B 885,94                               

O percentual provisionado, para a elaboração da planilha referencial, foi de Aproximadamente 30,00%

TOTAL DOS INSUMOS (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                     1.605,36                            

 DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS VALOR (R$)

Despesas Administrativas / Operacionais 80,27                                 

Lucro 80,27                                 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 160,54                               

TRIBUTOS SOBRE INSUMOS PERCENTUAL

ISS 5,00%

COFINS 7,60%

 VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO  (com participação fracionária do Supervisor - Encarregado)

PIS 1,65%

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25%

PARTICIPAÇÃO 

DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   

(TO)

PARTICIPAÇÃO DOS 

INSUMOS + DEMAIS 

COMPONENTES  %      

(P0′)

PARTICIPAÇÃO DOS 

INSUMOS + DEMAIS 

COMPONENTES  R$     (P0′′)

VALOR TOTAL R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          (P1)

VALOR DOS TRIBUTOS            (P1 - 

P0′′)                                            (R$)

0,8575 1.765,90                                                                    2.059,36                                                   293,46 

 VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos) 2.059,36R$                       

0,1425

ÁREA TIPO

(1)                                        

PRODUTI-

VIDADE                                   

(1/m²)

(2)                                        

FREQUÊNCIA 

NO MÊS                                    

(horas)

Fator K = (1/a*b/d) ou (1/a*c/e)

(3)                                        

FREQUÊNCIA 

NO 

TRIMESTRE                                    

(horas)

(4)                                        

JORNADA DE 

TRABALHO 

NO MÊS                                    

(horas)

(5)                                        

JORNADA DE 

TRABALHO 

NO 

TRIMESTRE                                    

(horas)

PREÇO MENSAL UNITÁRIO                         POR 

METRO QUADRADO                                                    

(R$)

Áreas externas -pátios e 

quadras descobertos/Áreas de 

circulação externa/calçadas

0,0002857143

Esquadrias 0,0001839080

Áreas internas em geral – 

salas de aula/Áreas 

administrativas

0,0014285714

Áreas Externa - Tipo 2                                1,4482 

Esquadria Externa - (Face Interna)                                0,9322 

(6)                                      

Áreas internas em geral                                7,2409 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos) 5.068,64R$                       

ESTABELECIMENTO DO FATOR K PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO POR METRO QUADRADO 

Outras - (Especificar)

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR METRO QUADRADO  

ÁREA TIPO

PREÇO MENSAL UNITÁRIO 

DA PLANILHA DE CUSTOS                   

(R$)



Item Descrição Quant Posto
Quant 

Homem
Posto/ Homem Mensal Anual

Lote 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS/ASG COM MATERIAL,

SEM INSALUBRIDADE E SEM

PERICULOSIDADE - POSTO 44

horas semanais

93 93 5.068,64R$   471.383,52R$  5.656.602,24R$  

Lote 2

AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS/ASG COM MATERIAL,

SEM INSALUBRIDADE E SEM

PERICULOSIDADE - POSTO 14

horas diárias

24 63 9.822,17R$   235.732,08R$  2.828.784,96R$  

117 156 XXXX 707.115,60    8.485.387,20    

VALORES ESTIMADOSESPECIFICAÇÕES

Total Estimado Anual


