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PROCESSO SEDUC N° 046/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 029/2022 

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 Global, 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 30/11/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 30/11/2022 

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 Vigilância Patrimonial Armada, visando atender as necessidades das unidades 
escolares e os prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Paulista, 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, Programa: 12.122.4010.8009 – Gestão 
administrativa das Ações da Sec./Fundo Municipal de Educação, 12.365.2010.4013 – Manutenção e 
Desenvolv. da Educação Infantil – Creche, 12.361.2011.4017 – Manutenção e Desenvolv. do Ensino 
Fundamental; Sub-ação: 0228-Manter a Rede Escolar de Ensino Fundamental; Natureza da Despesa: 
33.90.39.00-Outros serviços terceiros pessoa jurídica; Fontes de Recurso: 15001001 – Identificação das 
Despesas com Manut. E Desenv. Do Ensino, 15400001 – Transferências do FUNDEB, Impostos e 
Transferências de Impostos, 15410000 - Transferências do FUNDEB, Complementação da União VAAF, 
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15420000 - Transferências do FUNDEB, Complementação da União VAAT, 15500000 – Salário 
educação. 

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; 
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b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

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. 
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PARTICIPAÇÃO: 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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 total mensal. 
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8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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: 
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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; 

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. 
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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 
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: 

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° 045/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 028/2022 
 

 

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; 

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 03 (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 
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10.9.1 As licitantes deverão apresentar Autorização de Funcionamento como empresa especializada 
em prestar serviços de vigilância e segurança, concedida pelo Ministério da Justiça (MJ), por intermédio 
do Departamento de Polícia Federal, acompanhada da respectiva Revisão da Autorização de 
Funcionamento, quando for o caso, em plena validade, conforme estabelece a Lei nº 7.102, de 20 de 
junho de 1983, Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983 e Portaria nº 3.233/2012–MJ/DPF, 
incluindo a menção ao correspondente Certificado de Segurança. 

10.9.1.1 Para efeitos de comprovação de Autorização de Funcionamento, não serão aceitos 
protocolos ou expedientes protocolados no Departamento de Polícia Federal ou declarações em 
substituição à autorização expedida por aquele Departamento. 

10.9.2 Certificado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal. 

10.10 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 
qualificação técnico-operacional: 

10.10.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por período não inferior a 3 anos, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

10.10.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

10.10.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017 e Acórdão 
do TCU nº 1214/2013-Plenário;  

10.10.4 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017;  

10.10.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 
situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017;  

10.10.6 A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados 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, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017. 

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

10.10.8 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. 

10.11 Comprovante de Autorização para aquisição de Armas e Munições e os respectivos 
registros das armas disponíveis em quantidade mínima necessária ao cumprimento da execução 
dos serviços do objeto deste certame; 
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10.12 Certidão de registro e regularidade, emitida pelo conselho pertinente a atividade da 
empresa; 

10.13 Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro;  

10.14 Acordo coletivo de trabalho de jornada 12x36, firmado com o Sindicato da Categoria.   

10.15 DECLARAÇÃO de possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente 
treinado, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta licitação. 

10.16 AUTORIZAÇÃO ou revisão de autorização para funcionamento concedida pelo 
Departamento de Polícia Federal, na atividade objeto deste pregão, conforme estabelece a Lei nº 
7.102, de 20 de junho de 1983, Decreto nº 89.056, de 24 de novembro de 1983 e Portaria nº 
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;  

10.17 DECLARAÇÃO de regularidade de situação de cadastramento em nome da licitante, 
emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado sede da Licitante, em plena validade, 
conforme estabelece o artigo 38 do Decreto n.º 89.056 de 24 de novembro de 1983.  

10.18 DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 
01, de 19/01/2010 (ANEXO XI) 

10.19 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. 

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

10.21 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. 

10.22 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. 

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

10.23 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. 

10.24 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. 

10.25 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 
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matriz. 

10.26 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. 

10.27 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. 

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

10.29 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. 

10.30 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.  

10.31 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. 

10.32 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. 

10.33 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. 

10.34 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. 

10.35 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. 

10.36 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: 
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11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (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. 
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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. 

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. 
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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. 

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; 
 

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° 045/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 028/2022 
 

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 
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. 
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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. 

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. 
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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; 

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 - Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

22.11.13 ANEXO XIII –Minuta de Contrato 

 

Paulista/PE, 16 de novembro de 2022. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

(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 028/2022, 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 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2022 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

_________________________________________________________________________ (nome 

empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.º : _________________________com sede na 

________________________________________________________________________ (endereço 

completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º ___________________________ e do CPF/MF n.º ___________________________________, para 

os fins de habilitação no Pregão Eletrônico x/2022, DECLARA expressamente atende aos critérios de 

qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, 

em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, especialmente 

quanto ao art. 5º da referida instrução,  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO XIII 

 

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 045/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 

028/2022. 

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 045/2022, 

Pregão Eletrônico SEDUC nº 028/2022, 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° 028/2022, 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, o Termo de referência e a Proposta vencedora, passam a fazer parte integrante, 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 Vigilância Patrimonial Armada, visando atender as necessidades das unidades 
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escolares e os prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Paulista, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO QUANTITATIVO E LOCAIS 

1. Os quantitativos são os discriminados na tabela abaixo: 

Item Descrição Quant. de postos 

1 
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - Posto de 12 horas diárias - Noturno 
(segunda-feira a domingo) + 12 horas diárias - Diurno (sábados, domingos e 
feriados) 

63 

2.1 As edificações da Secretaria Municipal de Educação situam-se nos seguintes endereços: 

Nº Escolas Endereço 

1 CEMEDI TELMA PALMEIRA Rua Severino Barbosa - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

2 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NILO 
PEREIRA 

Rua Dr. José Mariano - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.413-
530 

3 
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DA 
VEIGA 

Av. Floriano Peixoto, S/N - Centro -Paulista/PE - CEP: 53.401-
460 

4 CRECHE MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ 
Rua Walfrido Lins de Morais, N° 289 - Janga - Paulista/PE - 
CEP: 53.437-100 

5 
CRECHE MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DE 
ARRUDA 

Rua Filipinas, N° 1790 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 
53.433-210 

6 CRECHE MUNICIPAL N.S. DO Ó 
Avenida Floresta, N° 161 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.439-
721 

7 CRECHE MUNICIPAL NOSSA PRATA 
Rua Luar de Prata, N° 60 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 
53.422.714 

8 CRECHE MUNICIPAL TIO ROBERTO Av. Brasil, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.444-490 

9 ESCOLA COMENDADOR ARTHUR LUNDGREN 
Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.413-
150 

10 ESCOLA COMUNITÁRIA COSTA AZUL 
Rua Manoel Araújo, N° 12 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 
53.433-480 

11 
ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO SALES DE 
SIQUEIRA 

Sitio Jaguaribe - Jaguaribe - Paulista/PE - CEP: 53.420-425 

12 
ESCOLA MUNICIPAL AGAMENON 
MAGALHÃES 

Av. Agamenon Magalhães, S/N - Fragoso - Paulista/PE - CEP: 
53.401-900 
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13 ESCOLA MUNICIPAL AMARO ALEXANDRINO 
Rua Ageu Magalhães, N° 15 - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 
53.413-780 

14 
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO ALDO 
PINHO 

Rua Valdemar de Oliveira - Engenho Maranguape - Paulista/PE 
- CEP: 53.423-530 

15 
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE 

Av. Pref. Geraldo Pinho Alves - Jardim Maranguape - 
Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

16 ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES 
Rua Capim Guiné, N° 30 - Fragoso - Paulista/PE - CEP: 
53.400-000 

17 
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO COSTA 
CARVALHO 

Rua 33, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

18 ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CÂMARA 
Avenida E, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.423-
466 

19 
ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS ALBERTO 
DA SILVA ALVES 

Rua 89, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-350 

20 
ESCOLA MUNICIPAL DR. GERALDO PINHO 
ALVES  

Rua Belo Horizonte, N° 417 - Loteamento Conceição - 
Paulista/PE - CEP: 53.431-275 

21 ESCOLA MUNICIPAL DRª GELDA AMORIM   
Av. Lindolfo Collor, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.431-
150 

22 ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARINHO 
Rua Cantor Luiz Gonzaga, N° 20 - Jaguarana - Paulista/PE - 
CEP: 53.421-680 

23 
ESCOLA MUNICIPAL EDSON GOMES DO 
RÊGO 

Rua Severino Monteiro de Jesus, N° 740 - Janga - Paulista/PE - 
CEP: 53.400-000 

24 
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR ARIANO 
VILAR SUASSUNA 

Rua Maria Dolores de Pinho Seabra, N° 538 - Pau Amarelo - 
Paulista/PE - CEP: 53.433-090 

25 ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN 
Rua Limoeiro, N° 456 - Arthur Lundgren - Paulista/PE - 
CEP:53.417-320 

26 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR CARLOS 
WILSON CAMPOS  

Rua Paudalho, N° 10 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

27 
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL 
ARRAES DE ALENCAR  

Rua Rui Barbosa, N° 137 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.439-
360 

28 ESCOLA MUNICIPAL HEINZ HERING Rua 144 - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 53.407.510 

29 
ESCOLA MUNICIPAL IMPERATRIZ MARIA 
LEOPOLDINA 

Rua 39, N° 05 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 52.421-220 

30 ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ASSUNTA 
Av. Rui Barbosa, N° 217 - Maria Farinha - Paulista/PE - CEP: 
53.427-590 

31 
ESCOLA MUNICIPAL JAIME GONÇALVES 
BOLD 

Rua Marechal Hermes da Fonseca, N° 108 - Vila Torres Galvão 
- Paulista/PE - CEP: 53.403-450 
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32 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA DE 
ALBUQUERQUE 

Rua Projetada, S/N - Nossa Senhora do Ó - Paulista/PE - CEP: 
53.400-000 

33 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE 
OLIVEIRA FILHO 

Rua Equador, N° 827 - Loteamento Conceição - Paulista/PE - 
CEP: 53.400-000 

34 
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE LIMA E 
SILVA 

Rua 84, N° 21 - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.421-391 

35 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES 
DA SILVA 

Rua 126, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-570 

36 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NAVARRO Rua Gameleira, N° 06 - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - CEP: 

37 ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS 
Rua Manoel Chaves Figueiroa - Pau Amarelo - Paulista/PE - 
CEP: 53.400-000 

38 ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE  Rua 09, S/N - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.444-520 

39 
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALACOQUE 
ALENCAR SAMPAIO 

Rua da Palma, N° 88 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 
53.425-410 

40 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES  
Rua 47, S/N - Jardim Paulista Alto - Paulista/PE - CEP: 53.409-
610 

41 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA PESSOA 
DE ANDRADE 

Rua A-04, S/N - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 53.400-000 

42 
ESCOLA MUNICIPAL MARÍLIA RUSSEL PINHO 
ALVES 

Rua Panelas, S/N - Arthur Lundgren II - Paulista/PE - CEP: 
53.417-540 

43 
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ETELVINO 
LINS 

Rua Vitoria Regia, N° 445 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.400-
000 

44 ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE Rua Aguazinha, N° 15 - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.435-430 

45 ESCOLA MUNICIPAL PESCADOR JOSÉ REIS  
Rua Petróleo, N° 610 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 
53.431-180 

46 
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

Rua 47, N° 246 - Jardim Paulista Baixo  - Paulista/PE - CEP: 
53.409-610 

47 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEIDE 
APARARECIDA -  MUMBECA I 

Rua José Anacleto da Silva - Paratibe - Paulista/PE - CEP: 
53.400-000 

48 ESCOLA MUNICIPAL PROFª ALGA MARINA 
Rua Alagoinha, N° 75 - Arthur Lundgren - Paulista/PE - CEP: 
53.415-140 

49 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª IRACEMA DE 
CASTRO 

Rua Poeta Manuel Bandeira, N° 12 - Mirueira - Paulista/PE - 
CEP: 53.400-000 

50 
ESCOLA MUNICIPAL PROFª JANDIRA 
WANDERLEY BASTOS 

Rua Salvador, N° 350 - Pau Amarelo - Paulista/PE - CEP: 
53.431-010 

51 ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA Rua 99, S/N - Maranguape II - Paulista/PE - CEP: 53.421-480 
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CONCEIÇÃO DA PAZ 

52 
ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDVALDO 
MORAIS 

Rua 76, N° 135 - Maranguape I - Paulista/PE - CEP: 53.441-
005 

53 ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMÉLIA 
Av. João Pereira de Oliveira, N° 867 - Janga - Paulista/PE - 
CEP: 53.435-030 

54 
ESCOLA MUNICIPAL RUBENITA DE LIMA 
CAVALCANTI 

Rua Petrolina - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - CEP: 53.400-
000 

55 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR DIMECH Rua Poeta João Alves - Janga - Paulista/PE - CEP: 53.437-490 

56 ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO 
Rua São Bento, N° 4414 - Arthur Lundgren I - Paulista/PE - 
CEP: 53.417-480 

57 ESCOLA MUNICIPAL SUSIE REGIS  
Rua São Bernardo, S/N - Jaguarana - Paulista/PE - CEP: 
53.400-000 

58 
ESCOLA MUNICIPAL TEMPO INTEGRAL 
NOSSA PRATA 

Loteamento Nossa Prata - S/N - Paulista/PE 

59 ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA CAMAROTTI  
Av. João Paulo II, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 53.405-
190 

60 ESCOLA MUNICIPAL ZULIMA PINHO ALVES 
Rua 59, N° 22 - Jardim Paulista Baixo - Paulista/PE - CEP: 
53.409-490 

61 
ESCOLA RURAL MUNICIPAL MATA DO 
RONCA 

Sitio Ronca, S/N - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 53.424-000 

62 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI GUIDO 
Av. João Paulo II, N° 212 - Mirueira - Paulista/PE - CEP: 
53.405-190 

63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Av. Mal. Floriano Peixoto - Centro - Paulista/PE - CEP: 53.401-
460 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares e no 
Termo de Referência, abrange a prestação do serviço de vigilância armada, diurna e noturna, de 
segunda-feira a domingo, em postos 12x36h, para as dependências das Edificações vinculadas a 
Secretaria de Educação do Município de Paulista/PE, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, 
de uniformes e equipamentos adequados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

4.2. Além disso, a execução dos serviços no formato desejado será acompanhada pela fiscalização, 
através de servidor (res) designado (os) para este fim, que apoiará (ão) a Administração, em todos os 
níveis, no planejamento, execução e controle da segurança institucional, objetivando identificar 
vulnerabilidades reais e potenciais, avaliar ameaças, impactos e graus de vulnerabilidade, bem como 
assessorar na implementação de medidas de segurança que se fizerem necessárias, inclusive com 
eventual modificação dos horários dos postos. 

CLÁUSULA QUINTA – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

1.1. A execução dos serviços será iniciada em até 15 dias corridos, contados a partir da data de 
assinatura do contrato. 

1.2. Da forma de prestação dos serviços e das atribuições dos vigilantes: 

1.2.1. Quantitativo de postos: para fins de execução dos serviços, a empresa alocará, nas 
dependências das Edificações vinculados a Secretaria Municipal de Educação, recursos 
humanos de seu quadro, além dos equipamentos e materiais descritos no presente Contrato, 
de modo a compor o quantitativo de postos de trabalho necessários ao atendimento à 
demanda de serviço. 

1.2.2. A forma de prestação dos serviços por parte da empresa vencedora e as atribuições 
dos vigilantes designados para ocuparem o(s) posto(s) fixado(s) pela CONTRATANTE são 
descritos a seguir: 

a) Comunicar imediatamente ao FISCAL DO CONTRATO, bem como ao 
responsável pelo posto e ao servidor responsável pela área de segurança da Unidade, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 

b) Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de 
Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis indicados pela 
administração e empresa e outros de interesse, a fim de otimizar o desempenho das 
atividades; 

c) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do(s) 
Posto(s), adotando as medidas de segurança conforme regulamento e/ou orientação 
recebida do FISCAL DO CONTRATO, bem como as que entender oportunas; 

d) Seguir os procedimentos e regulamentos estipulados pela CONTRATANTE e 
pela CONTRATADA para controlar: 

d.1) O acesso e a circulação de pessoas e materiais nas dependências, 
inclusive fora do horário do expediente; e 

d.2) A entrada e saída de veículos nas instalações, mantendo sempre os 
portões fechados. 

e) Não permitir o acesso de pessoa que se negue à identificação regulamentar, 
salvo por decisão e/ou autorização prévia do CONTRATANTE; 

f) Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o(s) posto(s), quando da 
rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia 
observada nas instalações e suas imediações; 

g) Colaborar com as Polícias Federal, Civil e Militar nas ocorrências de ordem 
policial dentro das instalações da  CONTRATANTE, facilitando, o melhor possível, a 
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual 
acontecimento; 
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h) Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término 
de cada expediente de trabalho, anotando em documento próprio o nome, registro ou 
matrícula, cargo, lotação e, se visitante a tarefa a ser executada; 

i) Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados aos recintos da 
CONTRATANTE, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 
CONTRATANTE; 

j) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao(s) posto(s), comunicando o fato ao 
FISCAL DO CONTRATO, no caso de desobediência; 

k) Proibir a utilização do(s) posto(s) para guarda de objetos estranhos ao local, de 
bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 

l) Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme regulamento e/ou determinação da 
CONTRATANTE verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e 
providências necessários para o perfeito desempenho das funções e manutenção da 
tranquilidade; 

m) Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, 
por meio manual, mecânico ou eletrônico, bem como as ocorrências dos postos em que 
estiver prestando seus serviços; 

n) Orientar e exigir de seus empregados que sejam pontuais e permaneçam no 
posto de serviço determinado, ausentando-se apenas quando substituído por outro 
vigilante ou quando autorizado pela administração; 

o) Orientar e exigir de seus empregados que se apresentem devidamente 
uniformizado, asseado, unhas aparadas e (sendo do sexo masculino, barbeado, cabelos 
cortados), calçado engraxado; 

p) Colaborar, nos casos de emergência, na evacuação das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança, conforme procedimentos e rotinas de 
trabalhos estabelecidos pela CONTRATANTE; 

q) Orientar o profissional substituto sobre todos os procedimentos existentes no 
posto; 

r) Utilizar o armamento em estrita obediência às leis e regulamentos vigentes, 
única e exclusivamente, em legítima defesa ou estado de necessidade próprio ou de 
terceiro, para preservar a integridade dos bens do CONTRATANTE e de pessoas que 
estejam em suas dependências, buscando cessar ou conter a injusta agressão; 

s) Manter-se atento aos visitantes e, havendo alguma suspeita, abordar de forma 
educada e prudente, visando averiguar a real situação; 

t) Não permitir a fixação de panfletos, cartazes, recortes ou outros de divulgação 
escrita, em muros, paredes, pilastras, vidraças, gramados, janelas dentre outros, sem a 
prévia autorização do CONTRATANTE; 

u) Assumir o posto de posse dos acessórios necessários para o bom desempenho 
do trabalho; 
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v) Receber de maneira educada o público, prestando as informações e orientações 
sempre que solicitado, encaminhando-o ao local pretendido, conforme regulamento ou 
orientação recebida do CONTRATANTE; 

w) Conhecer as missões do(s) posto(s) que ocupa, assim como a perfeita utilização 
dos equipamentos (telefone, computadores, etc.) colocados à sua disposição para o 
serviço; 

x) Acionar a Companhia de Polícia mais próxima, bem como o FISCAL DO 
CONTRATO, sempre que constatada aglomeração, permanência de pessoas nas 
imediações dos recintos da CONTRATANTE, ações de depredação e/ou possibilidade 
de invasão do local, presença de delinquentes e de outros suspeitos; 

y) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir 
em casos emergenciais; 

z) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de 
serviço ou atinentes ao contrato, exceto se tratar do FISCAL DO CONTRATO; 

aa)  Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 

bb)  Manter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição para os 
serviços; 

cc)  Levar ao conhecimento do FISCAL DO CONTRATO, bem como ao supervisor da 
empresa, imediatamente, qualquer informação considerada importante; 

dd)  Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores encontrados nas 
dependências do CONTRATANTE, providenciando, de imediato, a remessa desses bens 
ao FISCAL DO CONTRATO com os devidos registros; 

ee)  Operar detectores de metais, aparelhos raio-x ou outros equipamentos de 
segurança disponibilizados pelo CONTRATANTE para promover a segurança; 

ff)  Proceder diariamente o hasteamento e arriamento das bandeiras oficiais, 
conforme as leis e regulamentos vigentes; 

gg)  Controlar entradas e saídas de materiais e equipamentos, exigindo sempre as 
respectivas autorizações fornecidas pelo setor competente; 

hh)  Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente ao 
FISCAL DO CONTRATO, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

ii)  Em caso de roubo, furto, incêndio, rompimento de tubulação de água ou falta de 
energia elétrica e outros sinistros, registrar em livro próprio e comunicar imediatamente 
ao FISCAL DO CONTRATO, para as providências cabíveis, sem prejuízo de acionar os 
serviços públicos de emergência; 

jj)  Não participar, no âmbito do CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou 
reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou 
desrespeitosos relativos a outras pessoas; 
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kk)  Realizar outras atividades determinadas pela CONTRATANTE de mesma 
natureza profissional e grau de complexidade, disciplinadas em normatizações internas, 
e demais dispositivos legais pertinentes; 

ll)  Orientar e exigir de seus empregados a participação em cursos de capacitação 
aplicados pela administração da CONTRATANTE, sempre que esta considerar 
conveniente e oportuno, a fim de exigir o total conhecimento e cumprimento das normas 
internas de Segurança Orgânicas positivadas, sendo que nestes termos e se necessário, 
a CONTRATADA poderá suprir com equipe extra cada posto em treinamento para não 
prejudicar o permanente controle de acesso à sede do MPF. 

mm)  Registrar em livro, informações de abertura e fechamento de expediente 
contendo, nome do vigilante, data, hora, relação de materiais e equipamentos 
disponibilizados pela CONTRATADA e CONTRATANTE, e demais registros que a 
administração julgar conveniente. 

nn)  Fazer cumprir a Portaria do MPF que normatiza o controle de acesso. 

oo)  Informar à fiscalização de contrato, de imediato, sobre qualquer defeito com o 
equipamento de uso pessoal, pórtico de metal, aparelhos raio-x, computadores, e outros 
equipamentos de segurança que porventura sejam utilizados no posto. 

pp)  Implantar, na data programada pela Administração, a mão de obra nos 
respectivos postos relacionados no anexo “A” e nos horários fixados na escala de serviço 
elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 
ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido. 

qq)  Fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida, conforme 
descrito neste Contrato e no termo de referência, de acordo com o clima da região e com 
o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, com a 
devida aprovação da Polícia Federal, nos termos do regulamento próprio. 

rr)  A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um dos itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados. 

ss)  Apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos “Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão utilizadas pela mão de obra 
nos postos. 

tt)  Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento 
da implantação dos postos. 

uu)  Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido, em 
hipótese alguma, o uso de munições recarregadas. 

vv)  Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos 
regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

ww)  Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra 
oferecida para atuar nas Edificações vinculadas a Secretaria de Educação. 

xx)  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em 
eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 
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yy)  Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de 
obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou 
retorne às Edificações vinculadas a Secretaria de Educação. 

zz)  Atender de imediato às solicitações, quanto a substituições da mão de obra que 
venha a ser qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 

aaa)  Sem prejuízo da atuação proativa, prévia e planejada que for necessária à 
perfeita execução do contrato, deve a empresa atender aos eventuais chamados 
telefônicos do Gestor ou do Fiscal do Contrato (representante da Secretaria de 
Educação), por meio de: 

aaa.1) Preposto(s) na região metropolitana do Recife/PE, de sobreaviso durante 
o horário comercial (08h às 18h, de segunda a sexta-feira), para receber 
documentação ou solucionar de imediato dúvidas ou problemas operacionais; 

aaa.2) Serviço de atendimento 24 horas por dia, de segunda-feira a domingo, 
inclusive em feriados, para efetuar imediatas substituições, recomposições do 
efetivo ou reequipamento de seus funcionários. 

bbb)  Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços 
discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da Contratante. 

ccc)  Não utilizar o nome da Contratada, ou sua qualidade de Contratada, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do presente contrato. 

ddd)  Não utilizar o contrato com o Município de Paulista/PE como garantia de 
operações de crédito bancário. 

eee)  Credenciar, junto ao setor competente da Contratante, empregado(s) do seu 
quadro administrativo para entregar aos empregados, em dias e locais definidos e em 
horários que não comprometam a execução dos serviços, os benefícios e outros itens de 
responsabilidades da Contratada. 

fff)  Fornecer à Contratante, juntamente com a fatura mensal, cópia das guias de 
recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao mês anterior ao da 
prestação do serviço, além das guias de recolhimento do FGTS, das folhas de 
pagamento, dos comprovantes de depósito bancário de todos os empregados referente 
ao mês em que foi prestado o serviço faturado, assim como dos comprovantes de 
pagamento de todos os encargos trabalhistas e de fornecimento dos benefícios. 

ggg)  A remuneração dos empregados da Contratada que prestarem serviço nas 
dependências das Edificações vinculadas a Secretaria de Educação e os benefícios 
trabalhistas a eles devidos (como auxílio alimentação e vale-transporte), deverão ser 
pagos por meio de depósito ou transferência bancária, para contas nominais dos 
respectivos trabalhadores, observados os valores, cálculos e prazos estabelecidos no 
Acordo Coletivo de Trabalho da categoria profissional. 

hhh)  Apresentar, independente de solicitação pela Contratante, documentação que 
comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 
trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do contrato e que demonstre que os 
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referidos pagamentos se referem aos empregados utilizados na execução deste 
contrato. 

iii)  Os empregados da Contratada não terão, em hipótese alguma, qualquer relação 
de emprego com nas Edificações vinculadas a Secretaria de Educação, sendo de 
exclusiva responsabilidade da empresa as despesas com todos encargos e obrigações 
sociais, trabalhistas e fiscais. 

jjj)  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Contratante. 

kkk)  Cumprir as normas e regulamentos internos da Contratante.  

lll)  Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, ou de atos dolosos ou 
culposos de seus empregados. 

mmm)  Assume a Contratada, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, 
inclusive mediante a reposição do bem danificado, em condições idênticas às anteriores 
ao dano, ou ao ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a 
comunicação que lhe deverá ser feita por escrito. Caso não o faça dentro do prazo 
estipulado, a Contratante se reserva o direito de descontar o valor do ressarcimento da 
garantia de execução ou de fatura mensal referente a serviços prestados. 

1.2.3. Dos requisitos mínimos de pessoal para ocupação do cargo de vigilante: 

a) Ser brasileiro; 

b) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

c) Ter instrução correspondente ao ensino médio (2º grau); 

d) Ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, extensão e reciclagem 
atualizados e comprovados através de cópia autenticada do certificado realizado em 
estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei; 

e) Ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 

f) Não ter antecedentes criminais registrados; e 

g) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

1.2.4. A CONTRATADA deverá encaminhar a fiscalização da CONTRATANTE, até o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis antes do início da vigência do CONTRATO, os documentos 
listados nos subitens anteriores de cada vigilante que vir a ocupar a função junto a 
CONTRATANTE. 

1.2.5. A CONTRATADA deverá realizar programa de capacitação contínuo de seus 
empregados a fim de garantir permanente atualização dos conhecimentos aplicados na 
execução das funções do cargo de vigilante em perfeita sintonia com as normas internas 
de segurança da contratante. 

1.2.6. Os profissionais de vigilância deverão apresentar-se ao local de trabalho 
demonstrando asseio em seus trajes (uniformes), como também nos cuidados pessoais. 
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Os profissionais deverão estar com cabelo curto ou preso, e aos vigilantes masculinos 
deverão estar sempre devidamente barbeados. 

1.2.7. No primeiro mês de prestação de serviços, a Contratada deverá entregar ficha 
cadastral preenchida pelos empregados terceirizados, contendo: 

a) nome completo; 

b) dados de pró-equidade de gênero e raça; 

c) cargo ou função; 

d) valor do salário; 

e) horário do posto de trabalho; 

f) número do registro geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

g) indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 
couber; 

h) exames médicos admissionais dos empregados que prestarão os serviços; e 

i) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

1.2.7.1. A ficha cadastral, a ser preenchida por autodeclaração, será o formulário para 
inclusão de novos terceirizados no Sistema de Gestão Administrativa da Contratante. 

1.2.7.2. O disposto neste tópico aplica-se, no que couber, às novas admissões de 
empregados terceirizados. 

1.2.8. A Contratada deverá observar também, supletivamente, o guia de orientação 
sobre os aspectos gerais na contratação de serviços de vigilância patrimonial, expedido 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

2.3. Da Subcontratação: 

2.3.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial dos itens. 

CLÁUSULA SEXTA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1 Gestão, controle e fiscalização técnica e administrativa: 

1.1 A gestão, controle e a fiscalização técnica e administrativa do Contrato observarão, no que couber, 
o que dispõe a Lei nº 8.666/1993, o art. 8º, caput e demais parágrafos, do Decreto Estadual nº 25.304, 
de 17.03.2003, Lei n. 7.102/83, Decreto 89.056/83 e na Portaria DPF n. 3233/2012 e demais normativos 
pertinentes à matéria. 

1.2 Considera-se gestão da execução contratual a coordenação das atividades relacionadas à 
fiscalização técnica, requisitante, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos 
preparatórios à instrução processual quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, 
reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções e extinção do Contrato, dentre outros. 
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2 Atores que participarão da gestão contratual e mecanismos de comunicação 

2.1 A Contratante designará, por ato próprio, responsáveis pela fiscalização administrativa e técnica. 

2.2 O preposto da Contratada deve ser formalmente designado por esta antes do início da prestação 
dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à 
execução do objeto. 

2.3  As comunicações entre a Contratante e a Contratada deverão ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade. 

2.4 A Contratante realizará reuniões periódicas com o preposto, de modo a garantir a qualidade da 
execução e os resultados previstos para a prestação dos serviços. 

2.5 Os assuntos tratados nas reuniões entre Contratante e Contratada serão registrados em ata, que 
fará parte do procedimento de Acompanhamento e Fiscalização contratual, que contemplará também as 
ocorrências acerca da execução contratual, as comunicações entre as partes e demais documentos 
relacionados à execução do objeto. 

3 Instrumento de Medição de Resultado (IMR) 

3.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste 
Contrato e no Termo de Referência, utilizando-se para a aferição da qualidade de prestação dos serviços 
o Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 

3.2  Define-se o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) como o mecanismo que define, em 
bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 
qualidade, quantidade e temporalidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 
pagamento. 

3.3 A fiscalização técnica dos Contratos avaliará constantemente a execução do objeto e, utilizará o 
IMR, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no 
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar total ou parcialmente, ou não executar 
com a qualidade mínima exigida as atividades Contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

3.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação 
da prestação dos serviços e das sanções administrativas contratuais. 

3.5 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado monitorará 
o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração e, quando da ocorrência de faltas, 
falhas e irregularidades constatadas, intervirá para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 

3.6 O fiscal técnico do Contrato, quando da ocorrência de faltas, falhas e irregularidades constatadas, 
deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

3.7 A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada documentalmente a 
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excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle 
da Contratada. 

3.8 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos no IMR, 
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada, de acordo com as regras 
previstas neste instrumento, no Edital e demais anexos. 

3.9 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do Contrato 
deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos nas tabelas abaixo, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado à área de gestão do Contrato. 

3.10 O Indicador que regerá o critério para avaliação do IMR terá como base a tabela abaixo, a qual 
servirá como referência para a fiscalização: 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE – VIGILÂNCIA ARMADA 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a assiduidade e pontualidade na execução do serviço de vigilância 
armada. 

Meta a cumprir Prestação de Serviços conforme horários estabelecidos pela Administratação 

Instrumento de medição Registro da Execução diária dos serviços, ocupação e desocupação do 
posto. 

Forma de acompanhamento Folha de ponto, livro de ocorrências e relatório semanal. 

Periodicidade Diária 

Mecanismo de cálculo Tempo de atraso. 

Início da vigência Início da prestação dos serviços. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

Até 30min = sem glosas 

De 30 a 60 minutos = 20% do valor diário do posto, por ocorrência; 

De 60 a 120 minutos = 40% do valor diário do posto, por ocorrência; 

De 120 a 180 minutos = 60% do valor diário do posto, por ocorrência; 

Acima de 180 minutos = 100% do valor diário do posto, por ocorrência. 

Sanções Conforme o tópico de sanções do Termo de Referência. 

3.11  O controle da execução contratual, recebimento e aceitação do objeto, rotina para pagamento, 
garantia contratual, apuração de infrações e aplicação de sanções estão disciplinadas no Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA SETIMA – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SETEM DISPONIBILIZADOS 
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1. A CONTRATADA deverá fornecer, para cada Edificação vinculada a Secretaria de Educação, 
todos os materiais e equipamentos, os quais deverão ser novos ou em perfeito estado, sujeitos à prévia 
aprovação da CONTRATANTE, observando as especificações, qualidade e o estoque mínimo a ser 
mantido em local cedido pela CONTRATANTE e que deverão estar disponíveis na data prevista para o 
início do Contrato. 

Conjunto de equipamentos para cada Edificação 
Conjunto de equipamentos para cada vigilante 

(uso individual e intransferível) 

a) revólver calibre 38 ST - 4 polegadas - 5 tiros – 
Referência Taurus ou similar; 

b) Munição completa; 

c) Cinto de acessórios com coldre e aleiro; 

d) colete balístico (Nível IIA) 

e) cassetete; 

f) porta cassetete; 

g) lanterna de longo alcance e pilhas. 

h) 1 (um) cofre para armazenamento de armas 

a) crachá; 

 

b) apito; 

 

c) cordão de apito; 

 

2. O(s) vigilante(s), atendendo ao disposto na Portaria DPF Nº 3.233/2012, art. 114, § 1º, portarão o 
seguinte armamento: 

2.1. Revólver 38 ST – 4 polegadas – 5 tiros, referência Taurus ou similar com 5(cinco) munições 
38 – SP+P – CBC. 

3. A Contratada deverá fornecer munição sempre nova para as armas de fogo, em quantidade 
suficiente para o exercício da função, sendo que as mesmas deverão ser trocadas por outras, também 
novas, dentro dos prazos legais, bem como realizar a revisão semestral das armas e munições conforme 
determinam as normatizações vigentes. O descarte das munições obedecerá o descrito no § 12º do art. 
114, da Portaria DPF 3.233/2012. 

4. A CONTRATADA deverá fornecer caixa de areia para desmuniciamento de armas de fogo com a 
seguinte descrição: Fabricada em compensado de 20 mm revestida de fórmica na parte externa; com 
chapa de aço nº 6 (espessura de 5 mm) ou nº 7 (espessura de 4,5 mm) soldada revestindo todo o 
interior inclusive o fundo da caixa, medindo aproximadamente: 80cm(A) x 50cm(L) x 50cm(C). 

5. A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada Edificação um Livro de Ocorrências. 

6. Ficará a cargo da CONTRATADA toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, 
armazenagem e guarda dos equipamentos, armas, materiais, componentes, produtos, e aparelhos 
indispensáveis à execução dos serviços solicitados, sejam eles definitivos ou temporários. 

7. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no início da execução dos serviços, 
relação de seus bens, atualizando-a sempre que ocorrer alteração e os identificando de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

8. A CONTRATADA não poderá repassar os custos com os equipamentos e seus complementos ao 
ocupante do posto de serviço. 
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9. A retirada de qualquer equipamento disponibilizado para execução do serviço deverá ser 
comunicada, por escrito, ao Fiscal ou Comissão de Fiscalização do Contrato, promovendo a devolução 
no prazo estipulado pela CONTRATANTE. 

10. A CONTRATANTE disponibilizará aos postos de vigilância, exclusivamente para a execução dos 
serviços, os quais deverão ser acautelados e devidamente operados pelos funcionários da 
CONTRATADA: 

a) terminal de monitoramento do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) próprio da 
CONTRATANTE (quando houver); 

b) linha e aparelho de telefonia fixa (quando houver); 

c) materiais de expediente comuns e de pequeno vulto (papel, lápis, caneta, grampeador e 
outros materiais do gênero) que forem necessários; 

d) bebedouro refrigerado e o respectivo suprimento de água mineral para todos os postos; 

f) outros materiais ou equipamentos comuns e afins aos serviços de vigilância, que 
eventualmente entender necessários, a seu exclusivo critério, mediante prévio comunicado à 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – UNIFORMES 

1. A CONTRATADA deverá fornecer aos profissionais alocados nos postos de trabalho uniformes 
novos, conforme descrito abaixo, submetendo-os previamente à aprovação da CONTRATANTE, no 
prazo de 05 dias úteis, a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, 
resguardado o direito da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não 
atendam às condições mínimas de apresentação. 

2. O primeiro fornecimento deverá ocorrer antes do início da execução do contrato. 

3. O uniforme deverá ser entregue aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia 
deverá ser fornecida ao CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da entrega. 

4. A CONTRATADA não poderá repassar os custos com uniforme e seus complementos ao ocupante 
do posto de serviço. 

5. A CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer tempo, após comunicação escrita, a troca dos 
uniformes, caso entenda que os mesmos não preenchem os requisitos de boa aparência, qualidade de 
apresentação e adequado às estações. 

6. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para efetuar a troca dos uniformes a que 
se refere a alínea anterior, a contar do recebimento da comunicação. 

7. Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada gênero, masculino ou feminino, 
seguindo os padrões de qualidade e apresentação exigidos pela CONTRATANTE, conforme descrito no 
quadro abaixo, inclusive quanto às profissionais gestantes, que deverão ter seus uniformes substituídos 
sempre que estiverem apertados. 

8. Quando houver substituição de funcionário, por qualquer motivo, seu substituto deverá trabalhar 
uniformizado. 

9. Compõem o CONJUNTO DE UNIFORME, por vigilante, para uso pessoal e intransferível: 
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• 02 calças sociais a cada 08 meses; 

• 02 camisas sociais manga curta a cada 06 meses; 

• 01 cinto de nylon a cada 12 meses; 

• 01 par de botinas de segurança a cada 06 meses; 

• 01 boné a cada 12 meses; 

• 01 capa de chuva de PVC a cada 36 meses; 

• 01 jaqueta/japona a cada 36 meses (somente para postos noturnos). 

• Livro de Ocorrência; 

• Revólver calibre 38; 

• Colete; 

• Coldre; 

• Munição calibre 38; 

• Cassetete; 

• Porta Cassetete; 

• Apito com cordão; 

• Lanterna recarregável (somente para postos noturnos). 

10. A substituição dos uniformes deverá ocorrer semestral e anualmente, dependendo do item, 
contados a partir da assinatura do contrato, ou, anteriormente, sempre que não atenderem às condições 
mínimas de apresentação, devendo, necessariamente, ser fornecido ao Fiscal do Contrato comprovante 
de entrega dos uniformes mediante recibo nominal dos funcionários, devidamente assinado por estes. 

11. O uniforme deverá obedecer às especificações determinadas pela Polícia Federal. No início do 
Contrato, a empresa deverá fornecer para ao Fiscal do Contrato, documentos comprobatórios no que diz 
respeito à aprovação dos uniformes por parte do DPF. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de 
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista. 
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5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 
passagens. 

7. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

a) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de 
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

b) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 
irregularidade; 

c) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até 
a data da extinção do contrato. 

8. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 
dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do 
contrato, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 05/2017 e alterações e a Portaria SG/MPF n. 174/2019. 

9. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, aos 
locais onde devam executar os serviços, tomando todas as providências necessárias que permitam o 
livre desempenho das atividades ao tempo em que garantam a segurança institucional; 

10. Disponibilizar instalações sanitárias adequadas e espaços destinados à guarda de roupas e 
utensílios pessoais aos empregados da CONTRATADA. 

11. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos e informações necessárias para execução 
dos serviços ora contratados. 

12. Analisar, nos termos previstos na Lei n. 7.102/83, Decreto 89.056/83 e na Portaria DPF n. 
3233/2012, os nomes dos vigilantes designados pela empresa contratada, para atuarem nas Edificações 
vinculadas a Secretaria de Educação. No prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento dos nomes dos 
vigilantes, o fiscal técnico deverá expedir parecer justificado sobre a aceitação ou não dos nomes 
indicados pela empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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1. QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES GERAIS: 

1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Contrato, do Edital, do Termo de Referência 
e da proposta da CONTRATADA, com a obrigação de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e nas quantidades especificadas no Termo de 
Referência e em sua proposta; 

1.2. Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à 
perfeita execução dos serviços contratados, encaminhando- os aos locais indicados neste instrumento, 
observando a qualificação mínima prevista no Termo de Referência; 

1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

1.4. Responsabilizar-se pelos vícios, danos e lesões decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
CONTRATANTE; 

1.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a todas às reclamações. Não sendo definido prazo para atendimento das solicitações, a 
CONTRATADA se obriga a atendê-las em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da 
respectiva solicitação; 

1.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor ou comissão indicada pela 
CONTRATANTE para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

1.8. Apresentar, com prazo de até 10 (dez) dias do início da execução do contrato, a relação prévia 
de vigilantes escalados para trabalharem nas Edificações vinculadas à Secretaria de Educação para que 
sejam submetidos aos procedimentos descritos no subitem no Termo de Referência por parte da 
CONTRATANTE. 

1.9. Acatar, de acordo com decisão fundamentada do fiscal técnico do Contrato, a negativa de 
aceitação dos empregados, com a finalidade de manter o serviço de vigilância armada sempre idôneo. 

1.10. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

1.11. Apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo situações excepcionais, o nome 
de vigilante substituto que irá ocupar o posto do vigilante titular, seja por período temporário ou de 
natureza definitiva, acompanhado da devida justificativa e sujeita ao aceite da Contratante. 

1.12. Quando as substituições definitivas e temporárias excederem o percentual de 30% do efetivo de 
pessoal, a Contratada deverá apresentar cronograma de substituição para aprovação prévia da 
Contratante. 

1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
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1.14. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no 
§ 5º-C do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

1.16. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) 
mês de serviços, conforme as especificações do contrato atualizado, por ocasião do encerramento da 
prestação dos serviços contratados, podendo a Administração CONTRATANTE utilizá-los para o 
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação do pagamento 
das respectivas verbas rescisórias ou da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação 
de serviços, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 05/2017 e alterações e da Portaria SG/MPF n. 174/2019; 

1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

1.18. Apresentar obrigatoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após notificação por 
ofício, na sede da Secretaria de Educação o preposto da empresa para participar de reuniões, ou ser 
orientado no tocante a assuntos operacionais ou de cunho administrativo e contratual. 

2. QUANTO ÀS DOCUMENTAÇÕES: 

2.1. Além dos documentos elencados no Termo de Referência, a Contratada deverá apresentar, no 
primeiro mês da prestação dos serviços e para cada novo empregado que se vincule à prestação do 
serviço: 

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 
CONTRATADA; 

c) Cópia dos atestados médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão 
os serviços, bem como dos exames psicotécnico e de saúde física e mental, atualizados; 

d) Atestados de antecedentes civil e criminal; e 

e) Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

2.1.1. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não 
receber o vale transporte. 

2.1.2. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de 
serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao 
empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato 
administrativo. 
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2.2. Apresentar, no momento da assinatura do contrato, declaração indicando o preposto 
responsável pelos locais indicados neste Contrato e no Termo de Referência, aceito pela 
CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato. Na declaração deverá constar o nome 
completo, nº do CPF e do documento de identidade, telefones de contato (fixo e celular), endereço de e-
mail empresarial, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional; 

2.3. Apresentar, sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, documentações adicionais do 
preposto; 

2.4. Apresentar, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação, 
cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra para 
fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 
31, II, todos da Lei Complementar nº 123/2006, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123/2006; 

2.5. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, a relação de seus bens destinados à 
execução do contrato, atualizando-a sempre que ocorrer alteração, e identificando-os de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE, devendo retirá-los no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data final do contrato; 

2.6. Apresentar, mensalmente, junto a fatura e a nota fiscal, os seguintes documentos emitidos em 
prazo não superior a 10 (dez) dias corridos a contar da data de emissão da nota fiscal: 

a) Certidão consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br); 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

c) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

d) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado;  

e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

2.7. Apresentar, mensalmente, junto a fatura e a nota fiscal, referentes ao mês anterior ao da 
competência do faturamento, os seguintes documentos: 

2.7.1. Cópia da folha de pagamento analítica do mês anterior da prestação dos serviços, em 
que conste todos os funcionários que prestam serviços na CONTRATANTE; 

2.7.2. Cópia de recibos de depósitos bancários referentes ao pagamento de salário dos 
empregados; 

2.7.3. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale- transporte, vale-
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho; 

2.7.4. Relação dos trabalhadores do arquivo SEFIP/GFIP, constando como tomador a 
CONTRATANTE, bem como o protocolo de envio dos arquivos (Conectividade Social) junto à 
Caixa Econômica Federal. 
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2.7.5. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, e respectivos 
comprovantes de quitação. 

2.8. Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início dos serviços, cópia da apólice do 
seguro de vida em grupo (ou individual) dos funcionários que executarão os serviços, respeitando as 
normas estabelecidas em dissídio ou convenção coletiva da respectiva categoria; 

2.9. Apresentar, em até 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Administração, os seguintes 
documentos: 

2.9.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado; 

2.9.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, que 
conste como tomador o órgão ou entidade CONTRATANTE; 

2.9.3. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços junto a cópia dos recibos dos depósitos bancários; 

2.9.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (tais como o vale-transporte, o 
vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado; 

2.9.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem 
exigidos por lei ou pelo Fiscal do Contrato; e 

2.9.6. Quaisquer outros documentos que comprovem a regular situação trabalhista da 
CONTRATADA. 

2.10. Apresentar, quando da extinção ou rescisão do contrato; quando do desligamento de 
empregados no curso do termo contratual; e, quando da alocação de empregados cedidos à 
CONTRATANTE em posto de serviço de outra instituição; no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável a 
critério da CONTRATANTE, os seguintes documentos: 

2.10.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível, pelo sindicato da categoria. 

2.10.2. Os cálculos dos valores dos termos de rescisão elaborados e assinados por profissional 
habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

2.10.3. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais; 

2.10.4. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e 

2.10.5. Exames médicos demissionais dos empregados. 

2.11. Apresentar os documentos originais necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 
sociais, trabalhistas e previdenciárias ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração; e 
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2.12. Apresentar, caso o contrato seja prorrogado, no prazo de 30 (trinta) dias após a prorrogação, a 
escala nominal de férias, de licenças e de faltas, se houver, dos empregados e seus respectivos 
substitutos eventuais. 

3. QUANTO AOS EMPREGADOS: 

3.1. Indicar preposto para comparecimento no local da prestação de serviço, aceito pela 
Administração, para representá-la na execução do contrato, quando solicitado; 

3.2. Apresentar o preposto à respectiva unidade fiscalizadora em até 05 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do contrato para reunião com os fiscais de contrato e seus substitutos. A reunião deverá ser 
devidamente registrada em Ata e terá como objetivos realizar esclarecimentos das obrigações 
contratuais e para compor o Procedimento de Gestão Administrativa de acompanhamento e de 
fiscalização. 

3.3. Cuidar e fornecer os meios necessários para que o preposto indicado mantenha permanente 
contato os fiscais de contratos e seus substitutos; 

3.4. Manter os empregados alocados nas unidades e nos horários predeterminados pela 
CONTRATANTE; 

3.5. Manter em pasta própria a documentação relativa a registro, horário de trabalho e atividade de 
seus empregados sob seu controle, guarda e responsabilidade, em recinto da CONTRATANTE; 

3.6. Não alocar, na execução dos serviços, empregados que sejam parentes até o terceiro grau dos 
respectivos membros ou servidores da Contratante, observando-se o disposto na Resolução CNMP nº 
37, de 28.4.2009, atualizada. 

3.7. Fornecer aos funcionários alocados à CONTRATANTE os Equipamentos de Proteção Individual 
- EPI, quando for o caso; 

3.8. Fornecer aos funcionários alocados à CONTRATANTE os uniformes e a identificação, conforme 
disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

3.9. Substituir, imediatamente, sempre que solicitado pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do 
contrato, o empregado cujo comportamento e/ou permanência sejam julgados inadequados, prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios para a disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do serviço 
público, impedindo que os empregados envolvidos, que cometam falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave, sejam mantidos ou retornem às instalações da referida CONTRATANTE, mesmo que 
para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias; 

3.10. Realizar o controle de frequência dos funcionários alocados à CONTRATANTE; 

3.11. Efetuar o pagamento da remuneração dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou 
região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta 
disposição, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, no prazo definido pelo fiscal do contrato, a 
fim de que se analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento; 

3.12. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas 
faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos 
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 
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cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo 
das sanções cabíveis; 

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pelo CONTRATANTE, os valores 
retidos cautelarmente da(s) fatura(s) serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

3.13. Autorizar o CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, para a verificação do 
efetivo recolhimento aos trabalhadores, a solicitar os extratos das contribuições previdenciárias e do 
FGTS diretamente aos empregados colocados à disposição, conforme disposto na IN SLTI/MPOG Nº 
05/2017 e alterações. 

3.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço; 

3.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração; 

3.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

3.17. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações 
de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele 
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

a) Enviar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 
prestação dos serviços ou da admissão do empregado, os documentos que comprovem que 
viabilizou e que instruiu aos seus empregados o acesso, via internet, por meio de senha própria, 
aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal, com o objetivo de que os próprios 
empregados possam ter meios de verificar se as contribuições previdenciárias foram recolhidas; 

b) Enviar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 
prestação dos serviços ou da admissão do empregado, os documentos que comprovem que 
viabilizou e que os seus empregados receberam o cartão cidadão pela Caixa Econômica 
Federal; e 

c) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

3.18. Responsabilizar-se pelo transporte dos empregados de suas residências até as dependências da 
CONTRATANTE, bem como o retorno por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes 
coletivos, assim também nas situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime 
extraordinário; 

3.19. Credenciar, junto ao setor competente da CONTRATANTE, empregado(s) do seu Quadro 
Administrativo para, em dias e locais definidos e em horários que não comprometam a execução dos 
serviços, entregar aos empregados benefícios e outros itens de responsabilidade da CONTRATADA; 

3.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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3.21. Notificar à CONTRATANTE quando da substituição de funcionários; e 

3.22. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 

4. QUANTO AOS EQUIPAMENTOS: 

4.1. Fornecer, aos empregados alocados à CONTRATANTE, os equipamentos, as ferramentas e os 
demais itens necessários à execução dos serviços, sendo vedado o repasse, aos funcionários, dos 
custos de qualquer um dos itens empregados; 

4.2. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços 
em perfeitas condições de uso, devendo ser substituídos, em até 48 (quarenta e oito) horas contadas da 
notificação da CONTRATANTE, os danificados e os que apresentarem rendimento insatisfatório e baixa 
qualidade nos serviços executados; 

4.3. Fornecer, quando couber, equipamentos compatíveis com as instalações elétricas disponíveis 
nas dependências da CONTRATANTE e mantê-los em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a 
evitar acidentes e prejuízos às instalações físicas e/ou elétricas da CONTRATANTE. Deverão, ainda, ser 
de reduzido consumo de energia e possuir fiação elétrica segura e em tamanho suficiente para seu uso 
adequado; 

4.4. Instruir os empregados alocados à CONTRATANTE da conduta adequada na utilização dos 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a segurança e a correta execução dos 
serviços; 

4.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; e 

4.6. Dispor instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado disponíveis para a realização do 
objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste contrato. 

2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1. A gestão, controle e a fiscalização técnica e administrativa do Contrato observarão, no que couber, o 
que dispõe a Lei nº 8.666/1993, o art. 8º, caput e demais parágrafos, do Decreto Estadual nº 25.304, de 
17.03.2003, Lei n. 7.102/83, Decreto 89.056/83 e na Portaria DPF n. 3233/2012 e demais normativos 
pertinentes à matéria. 

2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por 
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à 
instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 
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formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o 
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

4. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, 
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo 
com as seguintes disposições: 

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 
técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à 
instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 
para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, 
alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre 
outros; 

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto 
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da 
prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 
desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, 
podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário; 

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da 
execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 
quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos 
ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores 
distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e 

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por 
pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos 
serviços, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, 
ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto. 

5. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar representantes 
nesses locais para atuarem como fiscais setoriais. 

6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
Gestão do Contrato. 

7. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no 
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

8. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as 
seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório 
competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT): 

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a 
documentação constante no item 13.5.1 do Termo de Referência; 
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b) entrega até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato, dos documentos constantes no item 13.5.6 do Termo 
de Referência; 

c) entrega, quando solicitada pela CONTRATANTE, de quaisquer dos documentos constantes 
no item 13.5.9 do Termo de Referência; 

d) entrega de cópia da documentação constante no item 13.5.10 do Termo de Referência, 
quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no 
prazo definido pela Contratante; 

9. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de 30 
(trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente. 

10. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de 
atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações. 

11. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no 
subitem 8 acima deverão ser apresentados. 

12. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou 
gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB). 

13. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou 
gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho. 

14. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação 
pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

15. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações 
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar 
má-fé ou a incapacidade de correção. 

16. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes 
constantes do Anexo VIII, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e alterações; 

17. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à 
concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados 
e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e 
percentual previstos. 

18. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à 
necessidade de solicitação da contratada. 

19. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do 
FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus 
nomes. 

19.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados. 

20 Metodologia de Fiscalização Técnica de Contratos 

20.1. A fiscalização técnica dos Contratos deverá avaliar a execução do objeto e utilizará o 
Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previsto no item 3. para aferição da qualidade da prestação 
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dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 
estabelecidos, sempre que a Contratada: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades Contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e/ou recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

20.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços. 

21. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

22. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

23. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

24. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

25. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 
acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

26. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 

27. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

28. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Contrato. 

29. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

30. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Contrato, no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

31. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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32. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de 
habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

33. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA 
e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação 
seja regularizada. 

34. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a 
CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

35. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 
CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas. 

36. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade 
por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada. 

37. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela 
CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com 
o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

38. A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores 
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

39. As disposições previstas neste Contrato não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

1 O recebimento provisório e definitivo do objeto será realizado conforme o disposto nos arts. 73 a 
76 da Lei nº 8.666/1993, na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 e alterações, observando-se 
os seguintes prazos e condições: 

a) Em até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar 
toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas 
previstas neste Contrato; 

b) Em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos documentos acima, o(s) 
responsável(eis) pela fiscalização técnica e administrativa elaborará(ão) Relatório(s) 
Circunstanciado(s) e o encaminhará(ão) ao Gestor do Contrato; 

c) Em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento dos sobreditos relatórios, o Gestor do 
Contrato providenciará o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, com a emissão de Termo Circunstanciado; 
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d) A Contratante comunicará a Contratada para que emita as Notas Fiscais/Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização. 

2 O recebimento provisório será realizado pela(s) área(s) responsável(is) previamente 
designada(s) pela Contratante, a qual elaborará relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise 
e a conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato e demais documentos que julgar 
necessários, devendo encaminhá-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo. 

3 O recebimento definitivo pelo Gestor do Contrato, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) realização da análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, a indicação das cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
Contratada, por escrito, as respectivas correções; e 

b) emissão do termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados. 

4 O atesto será consignado por meio de documento emitido pela Contratante, que contenha a 
informação do adimplemento pela Contratada das obrigações acordadas, identificação do documento 
fiscal atestado, período de execução, além de data e identificação do gestor do Contrato responsável 
pelo atesto. 

5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor 
(Lei nº 10.406, de 2002). 

6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Contratante, às custas da Contratada, sem prejuízo 
da apuração e eventual aplicação das sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO 

1. Condições Gerais 

1.1. A Contratada deverá emitir mensalmente um documento fiscal para o serviço contratado. 

1.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de documento fiscal pela 
Contratada, atestado pela Contratante e juntado ao respectivo processo de liquidação e pagamento. 

1.3. Ao receber o documento fiscal para pagamento, a Contratante verificará a discriminação do 
objeto contratado e seus elementos característicos, tais como: identificação do serviço, número do 
contrato ou nota de empenho, valor contratado e período de prestação do serviço. 

1.4. Ao analisar a documentação para pagamento de serviços prestados, a fiscalização deverá: 

I verificar se a documentação está de acordo com o exigido para o regular pagamento dos 
serviços prestados, conforme legislação aplicável, além do disposto no instrumento 
contratual; 

II verificar a manutenção das condições de habilitação; 
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III elaborar relatório sobre o serviço prestado, indicando a concordância com seu 
pagamento, relatando eventuais ocorrências solucionadas e notificando os atrasos no 
recebimento e no envio das notas fiscais; 

IV anotar as ocorrências relacionadas à execução contratual; e 

V caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, exigir a apresentação de 
documento probatório de que não recolhe impostos ou contribuições na forma do Simples 
Nacional, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

1.5. A fiscalização não poderá reter o pagamento, ressalvadas a inexecução do serviço, a prestação 
insatisfatória ou as obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, relativas aos empregados 
dedicados à execução do contrato. 

1.5.1. Nos casos em que a Contratada não mantiver as condições de habilitação e qualificação 
exigidas por ocasião da contratação, a fiscalização deverá: 

I notificar, por escrito, a Contratada para regularização da situação ou apresentação de 
defesa no prazo de cinco dias úteis, prorrogável uma vez por igual período, a critério da 
fiscalização; 

II não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, comunicar o 
fato à unidade de gestão de contrato para que esta adote as medidas necessárias à 
rescisão dos contratos em execução, assegurada à Contratada a ampla defesa; e 

III realizar os pagamentos no caso de efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos 
bens, até que se decida pela rescisão contratual, caso a Contratada não regularize sua 
situação. 

1.6. Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias ou dos 
documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem a interrupção do contrato de trabalho. 

1.7. Até que a Contratada comprove o disposto no tópico 1.6, a fiscalização deverá solicitar à 
Administração a retenção: 

I da garantia contratual prestada com cobertura para os casos de descumprimento das 
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela Contratada, que será executada para 
reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a 
matéria; e 

II dos valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

1.8. Na hipótese prevista no inciso II do tópico 1.7, não havendo quitação das obrigações por parte 
da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante fica desde logo autorizada a efetuar o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execução dos 
serviços objeto do contrato. 

1.9. A fiscalização do contrato deverá solicitar à Administração: 

I nos casos de obrigação de pagamento de multa pela Contratada, reter a garantia 
prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria, quando a Contratada 
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não realizar o recolhimento da GRU ou não existir saldo contratual para quitação da 
multa; e 

II nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 
Administração, reter os eventuais créditos existentes em favor da contratada decorrentes 
do contrato. 

1.9.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

1.10. No caso de interrupção na prestação do serviço ou fato que enseje o pagamento em montante 
inferior ao originalmente pactuado, o fiscal deverá informar o montante a ser glosado e o fato que 
originou, o qual deverá constar da instrução de pagamento direcionado ao ordenador de despesa. 

1.11. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, observará os prazos 
legais. 

1.12. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título de 
vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber 
o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 1987. 

1.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO 
(REPACTUAÇÃO) 

1. Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela 
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no 
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Contrato será repactuado, competindo à 
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no 
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 
2017. 

2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito 
ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos 
necessários à execução do serviço. 
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3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 

a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a 
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à 
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo 
contrato; 

b) Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por 
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

c) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes 
da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última 
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última 
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que 
celebrada ou apostilada. 

5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação 
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de 
mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência 
do contrato, caso não haja prorrogação. 

6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima 
fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá 
ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado: 

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra; 

b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação 
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços 
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 

c) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos 
custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio 
ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à 
CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de 
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos 
valores reajustados, sob pena de preclusão. 

9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 
Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho. 

10. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 
Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se 
aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, 
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tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

11. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a 
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de 
Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 
profissional abrangida pelo contrato. 

12. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos 
não decorrentes da mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) IPCA/IBGE, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): 

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 
fixada para entrega da proposta da licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

12.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

12.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 

12.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por 
meio de termo aditivo. 

13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 
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14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

15. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

16. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os 
atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação 
dos custos. 

17. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com 
a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

18 O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo 
que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição 
para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017 e 
alterações. 

19 A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no 
primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços, observado ainda 
o seguinte: 

I Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a 
prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo 
equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo 
total de vigência contratual. 

II A adequação de pagamento de que trata o inciso anterior deverá ser prevista em termo 
aditivo. 

III Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado 
e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na 
planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a 
metodologia de cálculo adotada. 

19.1 Nas eventuais prorrogações, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro período 
da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de expedição da ordem de 
serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada sua duração a 60 (sessenta) 
meses nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, 
de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da 
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária. 
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2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento). 

2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 
de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 
5/2017 e alterações. 

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

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pela contratada, quando couber. 

5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica, com 
correção monetária. 

7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda. 

8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação. 

10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da data em que for notificada. 

11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, 
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração 
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da 
comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP 
n. 05/2017 e alterações. 

13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 
Contrato. 

15. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou 
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o 
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, 
conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a 
matéria. 

15.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração 
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos 
termos da alínea ‘j’ do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO PREÇO 

1. O Valor mensal dos serviços ora contratados é de R$ XXXXXXX (POR EXTENSO), perfazendo um 
valor total para 12 meses de R$ XXXXXXXXXXXXXXXX (POR EXTENSO). 

Especificação 
Qtde de 
postos 

Qtde de 
vigilantes 

Valor mensal 
(posto) 

Valor mensal 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - Posto de 
12 horas diárias - Noturno (segunda-feira a 
domingo) + 12 horas diárias - Diurno (sábados, 
domingos e feriados) 

63 XXXX R$ XXXX R$ XXXXX 

PREÇO TOTAL PARA 12 MESES R$ XXXXX 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas originadas neste Contrato estão contempladas na programação orçamentária da 
Secretária de Educação, com a seguinte classificação orçamentária: Unidade: 19102 – Fundo Municipal 
de Educação do Paulista, Programa: 12.122.4010.8009 – Gestão administrativa das Ações da 
Sec./Fundo Municipal de Educação, 12.365.2010.4013 – Manutenção e Desenvolv. da Educação Infantil 
– Creche, 12.361.2011.4017 – Manutenção e Desenvolv. do Ensino Fundamental; Sub-ação: 0228-
Manter a Rede Escolar de Ensino Fundamental; Natureza da Despesa: 33.90.39.00-Outros serviços 
terceiros pessoa jurídica; Fontes de Recurso: 15001001 – Identificação das Despesas com Manut. E 
Desenv. Do Ensino, 15400001 – Transferências do FUNDEB, Impostos e Transferências de Impostos, 
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15410000 - Transferências do FUNDEB, Complementação da União VAAF, 15420000 - Transferências 
do FUNDEB, Complementação da União VAAT, 15500000 – Salário educação 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

I inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

II ensejar o retardamento da execução do objeto; III - falhar ou fraudar na execução do 
contrato;   

IV  comportar-se de modo inidôneo; ou 

V   cometer fraude fiscal. 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

II Multa de: 

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) 0,2% (dois décimos por cento) a 4% (quatro por cento) por dia sobre o valor 
mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 
o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

III Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município do Paulista/PE, pelo 
prazo de 02 (dois) anos; 
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IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

1.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 1.2, poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

1.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 
1 e 2 a seguir: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 

4 1.6 % sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 

6 4% sobre o valor mensal do contrato 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA NÍVEL 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais. 

Por ocorrência. 6 

2 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais. 

Por dia. 4 

3 
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 
contratados. 

Por ocorrência e por 
dia 

4 

4 

Manter pessoal não-identificado adequadamente por meio do uso 
de crachás ou uniformizado de forma não condizente com o 
serviço a executar (uniformes rasgados, manchados ou em 
desalinho). 

Por ocorrência  2 

5 Recusar-se fiscalização a executar serviço determinado Por ocorrência 4 

6 
Entregar com atraso a documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária, quando solicitada pela Administração. 

Por ocorrência e por 
dia 

1 

7 
Entregar incompleta a documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária, quando solicitada pela Administração. 

Por ocorrência e por 
dia 

1 
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8 
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para 
sanar inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação fiscal, trabalhista e previdenciária. 

Por ocorrência e por 
dia 

1 

9 

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 
terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em 
razão da execução dos serviços discriminados sem o 
consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE (violação 
do dever de sigilo). 

Por ocorrência 4 

10 

Utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação 
empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e 
impressos, sob pena de rescisão do presente Contrato. 

Por ocorrência 3 

11 
Oferecer este Contrato em garantia de operações de crédito 
bancário. 

Por ocorrência 3 

12 
Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

Por dia e por 
ocorrência 

3 

13 
Repassar os custos de qualquer um os itens de uniforme e 
equipamentos a seus empregados. 

Por item e por 
ocorrência 

2 

Para os itens a seguir, deixar de: 

14 Zelar pelas instalações da CONTRATANTE Por ocorrência 3 

15 
Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade 
de seu pessoal, bem como as demais ocorrências observadas na 
prestação de seus serviços 

Por ocorrência e por 
dia 

1 

16 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
Administração. 

Por ocorrência. 3 

17 Efetuar a reposição de empregados faltosos 
Por ocorrência e por 

dia 
3 

18 
Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), quando 
exigido em lei ou convenção, aos seus empregados, e de impor 
penalidades àqueles que se negarem a usá-los. 

Por ocorrência e por 
dia 

6 

19 
Fornecer conjuntos de uniformes por empregado, conforme 
descritos neste Terno de Referência. 

Por ocorrência e por 
dia 

4 

20 
Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os 
empregados necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados. 

Por ocorrência 4 

21 

Apresentar comprovante de vínculo empregatício dos 
funcionários quando iniciada a prestação dos serviços e quando 
forem substituídos os empregados envolvidos na prestação dos 
serviços. 

Por ocorrência 4 

22 Apresentar ao Fiscal do Contrato, no primeiro mês do início da Por ocorrência e por 3 
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prestação dos serviços os documentos constantes no referido 
Contrato e no Termo de Referência. 

dia 

23 
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as 
reclamações. 

Por ocorrência 3 

24 

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 
ocorrida, que impeça ou retarde a execução do Contrato, 
efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e 
circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento. 

Por ocorrência 3 

25 

Manter em pasta própria a documentação relativa a registro, 
horário de trabalho e atividade de seus empregados sob seu 
controle, guarda e responsabilidade, em recinto da 
CONTRATANTE. 

Por ocorrência 1 

26 

Substituir o empregado que se conduza de modo inconveniente, 
o que não atenda às necessidades e o faltoso que prejudicar a 
execução dos serviços contratados, bem como o que não se 
apresentar devidamente uniformizado e com crachá/plaqueta, 
observados a qualificação e os horários de execução dos 
serviços. 

Por ocorrência e por 
dia 

4 

27 Observar as normas de segurança e medicina do trabalho. Por ocorrência 5 

28 

Pagar, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, 
os salários dos empregados envolvidos nos serviços contratados, 
bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da 
contratação dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as 
comprovações respectivas. 

Por ocorrência e por 
dia 

5 

29 
Fornecer mensalmente a seus empregados, alocados na 
prestação dos serviços contratados vale-transporte e auxílio-
alimentação. 

Por ocorrência e por 
dia 

4 

30 

Responsabilizar-se pelo transporte dos empregados de suas 
residências até as dependências da CONTRATANTE, bem como 
o retorno por meios próprios, em casos de paralisação dos 
transportes coletivos, assim também nas situações onde se faça 
necessária a execução de serviços em regime extraordinário. 

Por ocorrência e por 
dia 

3 

31 

Credenciar, junto ao setor competente da CONTRATANTE, 
empregado(s) do seu Quadro Administrativo para, em dias e 
locais definidos e em horários que não comprometam a execução 
dos serviços, entregar aos empregados benefícios e outros itens 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

Por ocorrência 3 

32 
Fornecer junto a fatura mensal, a documentação exigida pela 
CONTRATANTE. 

Por ocorrência 5 

33 

Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, 
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento 
de todos os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais 
decorrentes da execução do Contrato e que demonstre que os 
referidos pagamentos referem-se aos empregados envolvidos na 
execução deste Contrato. 

Por funcionário e 
por dia 

1 
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34 

Entregar, ao Fiscal do Contrato, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, os comprovantes de fornecimento, dos 
benefícios, nos quais deverão constar: nome e matrícula do 
empregado, data da entrega, bem como a quantidade, o valor e o 
mês de competência e, ainda, assinatura do empregado 
atestando o recebimento dos mesmos, cuja comprovação deverá 
ocorrer em até 02 (dois) dias úteis após o fornecimento dos 
respectivos benefícios. 

Por ocorrência 5 

35 
Cumprir todos os postulados da legislação municipal, estadual e 
federal vigentes, bem como as normas e regulamentos internos 
da CONTRATANTE. 

Por ocorrência 3 

36 

Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação que permitiram sua 
contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira 
e sobretudo no que respeita à regularidade fiscal e trabalhista. 

Por ocorrência 5 

37 
Proceder à transferência de pessoal somente após notificação da 
CONTRATANTE. 

Por ocorrência 4 

38 

Por ocasião das férias ou outros afastamentos regulares ou 
ocasionais de seus prepostos, prover a vaga com uma pessoa 
exclusiva – cuja situação laboral deverá ser previamente 
comprovada, inclusive com a apresentação de sua CTPS anotada 
pela CONTRATADA – durante todo o período de afastamento do 
anterior ocupante da função. 

Por ocorrência e por 
dia 

4 

39 
Fornecer à Administração a escala nominal de férias, licenças e 
faltas, se houver, dos empregados e seus respectivos usbtitutos 
eventuais. 

Por ocorrência 4 

40 

Apresentar, ao Fiscal do Contrato, até o dia 30 do mês 
subsequente ao início da prestação dos serviços, cópia da 
apólice do seguro de vida em grupo (ou individual) dos 
funcionários que executarão os serviços. 

Por funcionário e 
por dia 

3 

41 
Apresentar, ao Fiscal do Contrato, os documentos exigidos 
quando da extinção ou rescisão contratual no prazo de 30 (trinta) 
dias após o término da vigência contratual. 

Por ocorrência 4 

42 

Impedir que os funcionários envolvidos na prestação dos serviços 
que cometam falta disciplinar qualificada como de natureza grave 
sejam mantidos ou retornem às instalações da referida 
CONTRATANTE. 

Por ocorrência 4 

43 

Cumprir, imediata e independentemente de repactuação do 
Contrato, as normas estabelecidas em dissídio ou convenção 
coletiva da respectiva categoria profissional tão logo tenha sido 
homologado, sobretudo no que se refira a aumento de salário. 

Por ocorrência 5 

44 

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que 
prestarão os serviços, encaminhando funcionários portadores de 
atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 
trabalho. 

Por ocorrência 1 
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45 
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
CONTRATANTE. 

Por ocorrência 1 

46 
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados 
ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

Por item e por 
ocorrência 

6 

47 
Fornecer equipamentos e materiais descritos na Cláusula “DOS 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM 
DISPONIBILIZADOS”. 

Por ocorrência 5 

48 
Realizar a limpeza, revisão do armamento e da munição 
conforme legislação pertinente. 

Por ocorrência 5 

49 
Apresentar a relação de armas e cópias autenticadas dos 
respectivos “Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão 
utilizadas pela mão de obra nos postos. 

Por ocorrência 3 

50 

Fornecer munição sempre nova para as armas de fogo, em 
quantidade suficiente para o exercício da função, sendo que as 
mesmas deverão ser trocadas por outras, também novas, a cada 
ano. 

Por item e por 
ocorrência 

5 

51 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
Fiscalização e/ou Gestor do Contrato. 

Por ocorrência 3 

52 
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios 
nas áreas da CONTRATANTE 

Por ocorrência 3 

53 Apresentar apólice de individual. Por ocorrência 4 

54 
Apresentar os documentos mencionados na Cláusula “DA 
GARANTIA”. 

Por ocorrência 4 

55 
Cumprir com quaisquer um dos subitens do item 2 da Clausula 
Nona, A forma de prestação dos serviços e as atribuições dos 
vigilantes. 

Por item e por 
ocorrência 

4 

56 
Cumprir durante a execução do contrato quaisquer dos itens do 
Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas. 

Por item e por 
ocorrência 

1 

57 

Cumprir durante a execução do contrato quaisquer dos itens do 
Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
setor responsável. 

Por item e por 
ocorrência 

2 

1.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

I tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

1.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993. 

1.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município de Paulista ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

1.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

1.8. 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. 

1.9. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste capítulo, é assegurada 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à contratada, salvo no caso de 
declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo; 

1.10. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas no subitem 1.2 desta clausula, e no 
art. 87 da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, poderão ocorrer no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata; 

1.11. Recursos - Da aplicação das penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
administração, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação; 

1.12. Pedido De Reconsideração - No caso de aplicação da penalidade de suspensão temporária de 
licitar e contratar, caberá pedido de reconsideração ao Secretário de Educação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato; 

1.12.1. Nas hipóteses de declaração de inidoneidade, incumbe ao Secretário de Educação a 
aplicação da penalidade e decidir os pedidos de reconsideração, a serem opostos no prazo de 10 
(dez) dias úteis da intimação do ato; 

1.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, 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. 

1.14. 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. 

1.15. 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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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1. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da 
CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 
através de ofício, entregue diretamente ou por via postal com prova de recebimento, sem prejuízo do 
disposto na Cláusula das Penalidades, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA; 

b) Amigável – por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE, conforme inciso II do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93; 

3. A rescisão unilateral ou bilateral deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente; 

4. De conformidade com o § 2º do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93, atualizada, quando a rescisão 
ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da contratada, 
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

a) devolução de garantia;  

b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

c) pagamento do custo de desmobilização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO 

1. Este contrato poderá, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser alterado por meio de Termos 
Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no parágrafo primeiro do 
art. 65 da Lei nº 8666/93, salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 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 VIGÉSIMA 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. 

 

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° 045/2022            -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 028/2022 
 

 

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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